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رون ياه  هخاش  37رب 

( دیشروخ يامیس  )37

يدمحا ناخ  دوواد  / ییام تیوه  گرب  37وت 
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لاصو 46دهش 
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مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  76تدالو 

76هراشا

یتیاده نیسح  / الیل یب  يالیل  76نآ 
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یتیاده نیسح  كاپ / ياه  بارش  يوبس  89يا 
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ییاضر هدیمح  / كالفا ات  94ینابدرن 

94هراشا

یناما مثیم   / درذگ یم  نرق  95تفه 

شبات یلع  ربنق  / 99انالوم

نایاونشان یناهج  101زور 

101هراشا

یتیاده نیسح  / ناگمه جنر  زا  101یلاخ 

ییاضر هدیمح  / يونش یمن  هک  یتسین  وت  104نیا 

نیطسلف ناکدوک  اب  یگتسبمه  106زور 

یتیاده نیسح  / رادرب ار  تا  106هیفچ 

ییاضر هدیمح  / ار تا  سرون  یکدوک  نزب  107دایرف 

( جع ) رصع یلو  ترضح  109تدالو 

109هراشا

ییازریم دیعس  دمحم   / زبس 109يایور 

يدمحا ناخ  دوواد  / يدهم 110منم ؛

یناما مثیم  / دیآ یم  ناراب  112يوب 

ینارماک مرکا  / نم ناهنپ  115هام 

ییاضر هثدحم  / قداص حبص  زا  رت  118ینیقی 

نافعضتسم یناهج  119زور 

یناما مثیم  / نیمز 119ناثراو 

نادنملاس یناهج  121زور 

یناما مثیم  / هناخ 121بلق 

يدمحا ناخ  دوواد  / تاظحل 122ندیپت 

یسوط اروح  / قشع یگدنز و  123ياهب 
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یجنپ هجیدخ   / دش مهاوخ  ریپ  مه  124نم 

یمرخ هفطاع  / هتشذگ هرجنپ  يور  125هبور 

سیراپ هب  قارع  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  127ترجه 

127هراشا

ییازریم دیعس  دمحم  / ناهج هظفاح  127رد 

كدوک یناهج  129زور 

129هراشا

ییاضر هثدحم  / یبوچ ياه  تابن  بآ  کشاول و  129زور 

ینارماک مرکا  / میاه 131یکدوک 

ظفاح تشادگرزب  134زور 

134هراشا

یعراز يدهم  / ناهج نادنر  134هگترایز 

نایمیکح تاداسلازانهم  / انعم جورع  ات  ناشک  135هلعش 

مادقا ینارماک  مرکا   / لضف ملع و  يداو  روخ  137هداب 

ییازریم دیعس  دمحم  «/ نآرق تلود  زا  »141

ییاضر هدیمح  / ...وت ات  تسین  ندز  لاب  144ناوت 

یقهیب 147دلوت 

147هراشا

ییاضر هدیمح  / خیرات ياه  نایرش  رد  147يراج 

نایانیبان یناهج  149زور 

149هراشا

هتسیاش تداعس  یلع  / يرگن یم  وت  هک  149هرجنپ يا 

ییاضر هثدحم  / تسین ناتنامشچ  هب  150ناتلقع 

یعراز يدهم  / 151کنیع

هللا همحر  انیس  نبا  154تشذگرد 

154هراشا
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یناما مثیم  / ایوج هشیمه  ياه  154مشچ 

ییاضر هثدحم  / زونه میتفگش  155رد 

یتیاده نیسح  / نامسآ ات  اراخب  156زا 

یناما مثیم  / تقیقح 157رفاسم 

مهار رد  مشچ  نم  ار  159وت 

ییازریم دیعس  دمحم  «/ ناهج ياهتنا  ات  »159

درف یعیدب  همطاف  / توکلم 160راوسهش 

يدمحا ناخ  دوواد  / وت يرود  161هودنا 

هتسیاش تداعس  یلع  / ناتسین یبات  162یب 

ییاضر هثّدحم   / وت 163لصف 

یقلاخ یلع  / وت يامیس  164حبص 

یمّرخ هفطاع  / راختفا مچرپ و  لگ و  164بحاص 

يرون ماهلا   / وت یب  ياه  هچوک  165نیا 

یجنپ هچیدخ  / راهب 166زاورپ 

زکرم 168هرابرد 
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هرامش 65 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 65

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

لوا فرح 

هناگی دنوادخ  مان  هب 

.مینیشنب وگتفگ  هب  امش  اب  ملق ، نابز  اب  رگید ، راب  میتفای  قیفوت  هک  میرکاش  ار  دنوادخ 

! نادنمجرا

ینید و لیـصا  ياه  شزرا  زا  ینید ، هناسر  يانغ  نآ ، دـصقم  هک  میرادرب  ماـگ  يریـسم  رد  دـیاب  امـش ، اـم و  هک  تسا  نیا  اـم  رواـب 
.میتسین رگیدکی  يرای  زا  زاین  یب  ریسم ، نیا  رد  هتبلا  دص  تسا و  یقالخا 

دیابن اما  .دـنک  قیرط  هیارا  ینید ، هناسر  کـی  ياـهزاین  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  نیا  شیوخ  تلاـسر  هزوح  رد  تاراـشا »  » شـالت همه 
اتـسار نیا  رد  ام  رگیراـی  نیرتهب  دـیتسه ، ریگرد  هناـسر  اـب  میقتـسم ، هطـساو و  یب  هک  فص » هورگ   » نازیزع امـش  هک  دـنامب  ناـهنپ 

.دوب دیهاوخ 

.لد درد و  ینشاچ  یمک  اب  تسا ، هنامیمص  یپگ  هکلب  يراذگ ، هلگ  تیاکش و  هن  رطس ، دنچ  نیا 

! نازیزع

هلمج زا  هک  دننک  داجیا  همانهام  ياضف  رد  یتارییغت  دندرک  یعس  دوخ ، یصخش  ياه  یجنـسزاین  قباطم  همانهام ، رد  امـش  ناتـسود 
هژیو هک  تعاس ،  » و ناج » يالج  «، » شنیرفآ «، » نوتیز مخز   » نوچ ییاـه  شخب  تسا ؛ هماـنهام  هب  دـیدج  شخب  دـنچ  ندوزفا  نآ ،

رد تسا  دیما  تسین و  تاراشا »  » همیمض ًالعف  همانهام ، ناوجون  كدوک و  شخب  هتبلا  .دنا  هلمج  نیا  زا  تسا » ناناوجون  ناکدوک و 
.دوش رشتنم  زکرم  نیا  زا  ناوجون ، كدوک و  لقتسم  هیرشن  کی  کیدزن ، يا  هدنیآ 

طاقن تیوقت  رد  همه  میوش و  مرگلد  رتشیب  مه  ام  ات  دییوگب  ام  هب  ار  نامتّوق  طاقن  دیراد ، تیاضر  ام  راک  زا  رگا  هک  دوب  نیا  راظتنا 
ندرب نیب  زا  رد  ات  دـینایامنب  ام  هب  ار  نامفعـض  طاقن  دـینیب ، یم  نامراک  رد  یـصقن  دـیراد و  ام  زا  يداقتنا  رگا  میـشوکب و  ناـمتّوق 
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.میشوکب رتشیب  اه ، یتسس  اه و  یتساک 

 - میدیشچ ار  امش  ياهداقتنا  هزم  هن  میدرک و  ساسحا  ار  ناتشزاون  تسد  هن  ناوارف ، فسأت  اب  اما 

هرامش 65 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


دـیماان و هن  میوش و  یم  هتـسخ  هن  ام  لاح ، نیا  اب  میتسه ؛ -  دـنراد ، فطل  اـم  هب  هک  یکدـنا  ناتـسود  رازگ  ساپـس  نادردـق و  هتبلا 
.هتسکشلد

! بوخ ناتسود 

یم سدقم  عافد  تداهـش و  هب  هک  لاصو » دهـش   » نوتـس رد  هک  نیا  هلمج  زا  .مینک  داجیا  همانهام  رد  مه  رگید  رییغت  دنچ  میراد  انب 
هن دوب ، دـهاوخ  مالـسا  ناهج  هب  نامهاگن  نوتیز ،» مخز   » نوتـس رد  تخارپ و  میهاوخ  نادیهـش  يراتفر  ياـه  یگژیو  هب  میتخادرپ ،

«. نیطسلف  » صوصخ

.میوش دنم  هرهب  امش ، نیون  ياهداهنشیپ  زا  مینادب و  مه  ار  امش  هاگدید  میراد ، تسود 

.میتسه ناتملق  شزاون  هار  هب  مشچ 

رادهگن ادخ 

ریبدرس

ص:2
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ینامسآ ياه  همزمز 

ییازریم دیعسدمحم   / عوضخ ناتسآ  رد 

! ایادخ

.مونش یم  ار  تشهب  رطع  دیور ، یم  مناهد  زا  تمان  هک  نیمه 

هب ءاجر ،»  » و فوخ »  » هب دنریگ و  یم  وضو  کشا  رد  دنریگ ، یم  عوضخ  تلاح  هتـسهآ ، دنـسر ، یم  نتـشون  وت  زا  هب  متاملک  یتقو 
.دنوش یم  کیدزن  تمان  ِناتسآ 

هناراسمرـش ار  شیوخ  هانگ  وت ، ِرـضحم  رد  يرآ ، يرذـگ ، یمرد  ام  هانگ  کـی  رازه و  زا  هک  یتسه  ناـبرهم  ردـق  نآ  هک  مناد  یم 
.میا هداهنن  نوریب  دیحوت  هریاد  زا  ياپ  میهد ، یم  تداهش  زور  بش و  وت  دیحوت »  » هب اّما  میفرتعم ،

! دحاو ای 

.رذگرد ام  ناهانگ  زا  هک  میهد  یم  دنگوس  تا  یگناگی  هب 

؛ مییوگ یم  مالس  ار  وا  نامیاهزامن  رد  میا و  هدروآ  نامیا  ربمایپ  تلاسر  هب  ایادخ !

.هدب رارق  تشهب  لها  زا  مینک ، یم  شراثن  هظحل  هب  هظحل  هک  ییاهدورد  تکرب  هب  وا و  نید  ِتکرب  هب  ار  ام 

وت ملع »  » هک نانچ  نآ  تسا ، هعساو »  » وت ِتمحر » ، » میسرب تیاه  ینابرهم  تقیقح  ِكرد  هب  میناوتب  هک  ینآ  زا  رت  نابرهم  وت  ایادخ !
.دراد هطاحا  ایشا  ِیمامت  رب 

ص:3
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.دشاب تلامج  رگ  هراظن  هک  يدیرفآ  ار  یناسنا  يدیرفآ و  یناهج  يا ، هولج  هب  یتسه ، طیحم  ایشا  ِمامت  رب  هک  نانچ  نآ 

.میشاب نوعجار » هیلإ  مّهنا  مّهبَر و  اُوقالُم  مُّهنَا  نّونظَی  َِنیذَّلَأ   » هرمز زا  میهاوخ  یم  هک  میشاب  هتشادن  ترادید  هب  مشچ  هنوگچ 

یناما مثیم  / اهادص يادص  نیرخآ  يا 

دیآ یم  مریمض  يانکیرات  زا  وت  يادن 

تسا هدناود  هشیر  میاه  لولس  يال  هبال  رد  وت  يادن 

.يدیشخب مدوجو  هک  يدوب  وت 

.يدناشچ ملد  ناج و  هقئاذ  هب  ار  ندوب »  » تذل هک  يدوب  وت 

يدرک مقشاع  تدوخ 

.يا هدرک  مرارق  یب  تدوخ 

يا هدرک  مریحتم  تدوخ 

شاب مخساپ  تدوخ  زین  کنیا 

.مبایب وت  زا  يدر  ات  يدوشگ  ار  میاه  مشچ  ردمین  هک  نیا  هن  رگم 

؟ تمیاتسب ات  یتشارفارب  ار  میاه  تسد  هن ، رگم 

.انیبان میاه  مشچ  دنناوتان ، میاه  تسد 

ییاناوت وت  ار  میاه  تسد  شخب ، ییانیب  وت  ار  میاه  مشچ  اهلاراب !

؟ دشاب نامسر  دایرف  هک  تسیک  وت  زج  دنک ، یم  دادیب  شیاه  مدآ  ِیهانپ  یب  هک  یکاخ  نیمز  نیا  رد 

؟ دشخب نامتاجن  ندش  كاله  زا  هک  تسیچ  میراد ، وت  هب  هک  يدیما  يوسروک  نآ  زج 

.وت اب  تاقالم  هاگتسیا  هب  اهور  هدایپ  همه  رخآ  دوش و  یم  متخ  وت  روضح  درس  همشچ  هب  اه  نابایب  همه  ِتیاهن 

! يزیچ همه  رخآ  لوا و  هک  يا 
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ناوت یم  لاح  همه  رد  هک  ییوت  اهنت  اهراولب ، ار  شیاه  نابایخ  دـنا و  هدرک  ادـج  اهراوید  ار  شیاـه  هناـخ  هک  یکاـخ  نیمز  نیا  رد 
.دوش یم  هدرتسگ  اهرادناج  همه  رس  رب  هک  تسوت  رهم  هیاس  اهنت  شتفای و 

ارچ منزن ، تدایرف  هنوگچ  سپ  ییاهنت ؛ ناراب  ریز  سک  چـیه  دوش  یمن  سیخ  یهد و  یم  ياج  شیوخ  داـی  فقـس  ریز  وت  ار  همه 
؟ مزیرن کشا  وت  هب  ندیسر  ترسح  رد  ارچ  تمناوخن و 

ارم تسا  بآ  باوخ ، ياج  هب  هدید  رد  »

ارم تسا  باتش  تندید  هب  هک  اریز 

ینیب شباوخ  هب  ات  باوخب  دنیوگ 

»؟ ارم تسا  باوخ  ياج  هچ  ناربخ ! یب  يا 

تسا هدرک  مرارق  یب  ما -  یناوخ  یم  ارف  هک  وت -  يادن 

منازیرگ وت  روضح  یب  وت و  یب  ِیگدنز  هچ  ره  زا 

و : » يا هتفگ  هک  تسوت  مالک  نیا  تسوت  ندرک  شومارف  ناوات  تسا ، مغ  هچ  ره  دـنام  یمن  یمغ  ياج  رگید  یـشاب ، نم  اـب  هک  وت 
«. تشاد دهاوخ  یگنت  تخس و  یگدنز  دنارگب ، يور  نم  دای  زا  هک  ره  اکنَض ؛» ًهَشیِعَم  َُهل  َّنإَف  يرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَا  نَم 

.میهاوخ یمن  يرگید  زیچ  چیه  اب  وت ، اب  زج  ار  یگدنز  ام 

«! اهادص يادص  نیرخآ  يا  »

.دوش یم  هناور  تیوس  هب  توکس ، رد  هک  ییاه  لد  درد  بطاخم  يا 

.مینامب وت  یب  یکاخ ، نیمز  نیا  رد  هک  دنسپن  دیارگب  يدرس  هب  وت  اب  ناملاصتا  یمرگ  هک  راذگن 

! تسا لد  هچ  ره  هب  ِياناد  يا 

! تسا نخس  هچ  ره  هب  ِياونش  يا 

نایبیبح هللا  حور  / روّنلا رّونم  ای 

(1)« ّرضلا ینَّسَم  ّینِا  ِّبر   » يان رگید  هدناشک ، یگراچیب  هب  ار  ام  ناهانگ ، درد  بویا ، راوخمغ  يا  بوبحم ، يا  یهلا ،

ناوج ار  ام  ریپ  حور  دیادزب و  نامناج  لد و  زا  ار  ضرم  نیا  نّفعت  ات  نک  يراج  تتمحر  لیبسلس  زا  يا  همشچ  هدنامن ، مه  ینتفگ 
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.دنک

نوراه تّزع  هب  ایب و  مینز ، یم  اپ  تسد و  دوخ  ياه  یتشز  رد  لین ، رد  هداتفا  ینوعرف  نوچ  لیدـب ، یب  يابیز  يا  لیمج ، يا  یهلا ،
.مینک انب  ار  وت  قشع  هبعک  نآ ، ياج  مینکشب و  ار  نامسفن  مارها  دوخ ، تسد  هب  ات  ناهرب  اسفناو  نیزا  ار  ام  یسوم ، و 

زا یندوشگ  لاب  دیما  هدرک و  یگدرسفا  لاب  رپ و  ریز  رد  رس  يربخ ، یب  وت  زا  يرهم و  یب  ریرهمز  نیا  رد  ناملد  یشحو  غرم  یهلا !
رد هکلب  دریگب ، یجوا  دـنک و  یتکرح  هناد ، هناـهب  هب  دـیاش  شاـپب ، شرع  ناویا  رب  یناـبرهم  زا  يا  هناد  دوخ ، فطل  هب  وت  .تسین  وا 

.توسان بیرغ  رتوبک  هن  دوب ، توکلم » غاب  غرم  ، » يزور هک  دروآ  دای  هب  دنک و  هنال  تناتسآ 

رپ هار  نارازه  بارطضا و  رد  لد  دنک ؛ یمن  راک  نامنامیا  يامن  هلبق  مینادرگرـس و  تلاهج  تریح و  نابایب  رد  هبعک ! ادخ  يا  یهلا ،
.میبای هار  مرح  نآ  هب  دیاش  میبایب ، ار  هار  ات  نایامنب  ام  رب  یغورف  بات ، چیپ و 

ام ضَعب ،» قوَف  اهُـضعب  ٌتاملظ   » نوچمه هاگراب ، نآ  زا  يرود  هاگ و  هاگ  ياه  شزغل  هانگ و  تملظ  رونلا ، رّونم  يا  رون ، يا  یهلا ،
ار تملظ  نیا  راموط  لوتب ، رداچ  هتـشر  لوسر و  يوسیگ  رات  هب  اـهاری .» دـکی  مل  ، » میروآرب مه  زاـین  تسد  رگا  هک  درک  هطاـحا  ار 

رومعملا تیب  ار  نامناریو  هبعک  رون و  زا  راشرـس  ار  ناماه  یکیرات  نابات ، رهم  نآ  زا  يرظن  ات  دـنخب  ام  رب  يدـهم  لاـمج  اـب  دـنبب و 
.دنک

ار دوخ  قشع  زا  يا  هرذ  ات  ناگدنمرـش ؛ تشگزاب  قاتـشم  یتسه و  ناگدنب  قشاع  هک  مناد  یم  زیربل ! تبحم  زا  يا  زیزع ، يا  یهلا ،
.رادم یتکرح  راظتنا  ناگدارا ، یب  نیا  زا  یناسرن ، یماک  هب  ار  لد  یناشچن و  ام  هب 

، هانگ هلبزم  رد  نامنید  رهوگ  تشگ و  روش  ریوک  ناملد  ناتسب  میدربن ، ینامرف  وت  زا  میدرپس و  ناطیـش  سفن و  هب  نید  لد و  یهلا !
هب ایب و  میریزب ؛ رـس  میا و  هدز  تلجخ  میریزگان ؛ .میدومن  ور  تهاگرد  هب  زاب  هناخاتـسگ  میدومن و  دوبان  ناـمدوب ، هچ  نآ  .روتـسم 

يامنهار يا  .نادرگرب  ام  هب  هرابود  ار  نامناج  رهوگ  نک و  ناتـسب  هرابود  ار  نامناج  نیمز  ضرـالا ،» َریَغ  ُضرـالا  لّدـُبت   » موی داـی 
«. نیمآ ! » نادرگرس ِناهارمگ 
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ییاضر هثدحم  رون / نشور  ياه  هدجس 

.ناگراتس کت  کت  ینارون  ياه  هظحل  نامسآ و  هب  ما  هدرپس  ار  دوخ 

.وت ِجارعم  هب  تسوت ؛ هب  ندیسر  ضبن  هک  دنک  یم  فصو  ار  ییاه  هیناث  یگرزب  هک  ما  هدرپس  ریذپان  فصو  يا  هزجعم  هب  ار  دوخ 

! نزب دنویپ  یتوکلم  يزاورپ  جوا  هب  دوش ، یم  هدنرپ  وت  ینامسآ  مسا  تسادق  يارب  اهنت  هک  ارم  ریزگان  ناتسد  ریذپب و  ارم 

.نک توعد  یناد ، یم  وت  اهنت  ار  شفصو  هک  هچ  نآ  يوس  هب  ار  مناتسد  ارم و  ریذپب ! ارم  ما ؛ هدرپس  وت  هب  ار  دوخ 

.نک توعد  ارم 

.راودیما ياه  همزمز  تسا ؛ نم  دنمزاین  ياه  همزمز  هاوگ  نم ، تونق 

ات ار  ما  هداجـس  .نک  ییامنهار  ریـسم  نیا  رد  ار  محور  ِغرمیـس  .نیفراع  فاق  هب  ربب ، نیمزرـس  نیرت  یبآ  هب  ار  مناتـسد  ياـه  هدـنرپ 
.نک رولبتم  رون  نشور  ياه  هدجس  زا  ار  ما  هداجس  ربب ، الاب  شرع  نوگلین  حطس 

دوش و مخ  معوکر  يور  شیپ  نامـسآ ، هک  الاب  ردق  نآ  .موش  بوذ  تناقـشاع  كانزوس  ياه  هلان  رد  هک  الاب  ردق  نآ  ربب ؛ الاب  ارم 
تانئاک مامت  حور  رد  ار  متاملک  هرذ  هرذ  هدـب و  دادـتما  جوا ، ات  ار  مزاین  هلپ  هلپ  .دـهد  خـساپ  تقادـص  ياـه  هیآ  لوسر  ار  ممـالس 

.دهد ساکعنا  ناهج  رد  ار  مزامن  ياه  سفن  رطِع  ات  هدب  ربخ  ار  میسن  زاس و  رشتنم 

.دریگ یم  جوا  وت  يوس  هب  هک  نم  ياعد  نیرخآ  رد  ارم  ناریمب ؛ نک و  زاغآ  نافراع  قداص  ياه  هتفگ  نیرخآ  اب  ارم  ناد ! زار  يا 

.وت اب  ندوب  كرد  هب  هدنز  تروضح ، يانشور  هب  هدنز  موش ؛ هدنز  ات  ناریمب  ارم 

ار دیِرَْولا » ِْلبَح  ْنِم  ُبَْرقَأ   » هک ردق  نآ  منک ، ساسحا  دوخ  رد  ار  وت  مناوتب  هک  ردق  نآ  يوش ، میاریذپ  هک  ردـق  نآ  نک ؛ هدـنز  ارم 
! ریذپب ارم  دوشن ، وت  نم و  هلصاف  نامسآ ، هک  هک  ردق  نآ  مروایب و  نامیا 
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شبات یلعربنق  / رای يا 

! اراگدیرفآ

! ملکشم نیا  زا  ییاشگب  یهرگ  تدوخ  رگم  ملد ؛ هنایم  رد  تسا  هدیسوپ  هک  ملگ ، بآ و  ریسا  نانچ 

! اراگدیرفآ

! شخب مشمارآ  مراد ؛ ار  وت  شیوشت  نم  دوش ، یم  ناش  بیصن  شیوشت  دنیوج ، یم  شیاسآ  رد  ار  شمارآ  هک  نانآ 

! تسا هدوب  وت  زا  هچ  نآ  ره  تسا  هدوب  رپ  هچ  تسا ! هدوب  وت  زا  ریغ  هچ  نآ  ره  تسا  هدوب  چوپ  هچ 

! اراگدیرفآ

! ما یلاخ  ردق  هچ  نم  کنیا 

! اراگدیرفآ

یـسک اهنت  ییوت و  اـهنت  تشهب ، .دوش  یم  مگ  شیاـه  هلعـش  رد  تخزود  نارازه  هک  یخزود  دوخ ؛ يارب  مخزود  دوخ  کـنیا  نم 
.تساوت شوغآ  رد  هک  تسا  یتشهب 

! اراگدیرفآ

؟ دریگب مارآ  هنوگچ  دنک ، مگ  ار  دوخ  هک  یسک  .تسا  هدرک  مگ  ار  دوخ  دنک ، مگ  ار  وت  هک  یسک 

! اراگدیرفآ

؟ یشخب مرارق  تلاصو  یناوغرا  بارش  زا  يا  هعرج  اب  رگا  دوش  یم  مک  هچ  وت  زا  موت  رارق  یب  نم 

! نارارق یب  شخب  مارآ  يا 

دوبن نیا  لوا  زور  زا  ام  رارق  مناد  یم  مه  نم 

.متسبن متسکش و  متسکش ، متسب و  ار  نیتسخن  دهع  نآ  نم 

«. مدرک افج  مدید ، افو  نم  .يدرک  افو  يدید ، افج  وت  »

« هراسخر هب  هراسخر  هیاس ، هب  هیاس  « ؛ يدمآ ملابند  هب  وت  متخیرگ ، وت  زا  نم 
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.يدیشک مرس  رب  شزاون  مرگ  ناتسد  يدرک و  میادیپ  يدمآ  وت  مدش ، مگ  نم 

.يدرک میادیپ  هرابود  وت  مدش ، مگ  هرابود  نم 

...نم

! یمارگ يا  يا ، هدوب  نابرهم  ردق  هچ  وت 

« رای نیرت  هناگی  يا  رای  يا  »

! یشاب وت  شراد  لد  هک  نانآ  اشوخ 

! یشاب وت  شراوخمغ  هک  نانآ  اشوخ 

یمّرخ هفطاع  / تباجا زبس  ياه  هنارک 

ار ما  هتفگان  ياهزار  سک  چیه  دنیب ، یمن  ار  میاه  ییاهنت  قمع  وت ، هیبش  سک  چیه  دـمهف ، یمن  ار  میاه  فرح  وت  هیبش  سک  چـیه 
هریگتـسد هب  ار  مزاین  ياه  تسد  میاشگ و  یم  تیارب  ار  ما  هداجـس  ضغب  زور ، ره  هک  وت  زج  دـناوخ ، یمن  میاـه  مشچ  توکـس  زا 

، دود یم  مساسحا  ياه  لولس  مامت  رد  هانگ ، خلت  رهز  دنک و  یم  هریت  ار  مرادرک  هدنورپ  نایـصع ، یتقو  .ینز  یم  هرگ  تباجا  ياه 
رگنلت ما ، هتفخ  نادجو  رب  هک  تسوت  مرگ  يادص  زاب  مریگ ، یم  هلصاف  وت  زا  اه  گنسرف  موش و  یم  ریگرد  تخـس  مدوخ  رد  یتقو 

زا ینیب و  یم  ارم  مه  زاب  وت  متسه ، نآ  گرزب  تاراّیس  زا  یکی  رد  ادیپان  کچوک و  يوضع  نم  هک  یناهج  رد  دنز ، یم  يرایشوه 
لـالج و تمظع و  همه  اـب  ار  وت  هاـگ  هک  موش  یم  مگ  مدوخ  رد  ردـق  نآ  نم  ندز و  مه  رب  مشچ  کـی  يارب  یّتـح  يرب ؛ یمن  داـی 

.مرب یم  دای  زا  تتوربج 

! شمارآ بش و  کشا و  قلاخ  هنیآ ! ادص و  رون و  دنوادخ  اراگدرورپ !

يراشرس هب  ما ؛ هتخیوآ  وت  تمحر  نماد  هب  نایصع ، یهابت و  زا  يراب  هلوک  اب 

.تیاهتنم یب  تفوطع 

ياپ رد  يّدام  بابـسا  مامت  دریگ ، یم  مارآ  مّرطـضم  هنیـس  مونـش ، یم  ار  مکل » بجتـسا  ینوعدا   » همزمز تباجا ، زبس  ياه  هنارک  زا 
 - نیثیغتـسملا ثایغ  وت -  مرگ  شوغآ  هب  ما ، هدیرب  لد  سک  همه  اج و  همه  زا  کنیا  دـنوش ، یم  درخ  وت  لازی  تردـق ال  هب  داقتعا 

.ما هدروآ  هانپ 

، ریذپب ار  مریصقت  رذع  ایادخ ،
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! زاس يراج  مدوجو  دنب  دنب  رد  ار  دوخ  ّتبحم  تّذل  نک و  اطع  یگدنز  تردق  ملّمحت  ياه  هناش  رب 

! اراگدرورپ

! دشاب تا  ینارون  هاگرد  دومحم  هک  نک  رومأم  یلامعا  هار  رد  ارم  حراوج 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نیقی ياه  هخاش 

، ندش رود  وت  زا  مدق  مدق ، هک  يراذـگم ، میاهنت  یهابت ، دابآاجکان  رد  يراپـسن و  مدوخ  تسد  هب  ارم  هک  تسا  نیا  مبـش  ره  ياعد 
.موش یم  دوخ  زا  هناگیب  هک  تسین  نیا  زج 

.تسوت یگرزب  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  وت  متخانـشن  دـیاب و  هک  هنوگ  نآ  ار ، مدوخ  متخانـشن  وت ؛ زا  لفاغ  مدوخ و  زا  هبیرغ  یهلا !
.مشاب هتشادن  یمدمه  وت ، زا  ریغ  دوخ ، ییاهنت  تولخ  رد  ار و  مدوخ  مسانشب  ات  ریگب  ار  میاه  تسد 

! یهلا

هب راوتـسا ، دـنزرلن و  ار  کیرات  ياه  هچوک  نیا  ات  هدـب  رارق  میاهاپ  رد  یتّوق  نزب و  دـنویپ  نیقی  ياه  هخاـش  رب  ار ، ملزلزت  دـیدرت و 
.دنشاب ناباتش  روضح ، ِبان  ییانشور  تمس 

! یهلا

زا دننیچب و  روضح  هراتـس  دبـس  دبـس  نامـسآ ، نماد  زا  دنربب و  اهالاب  هب  ارم ، هنابـش  ياهاوجن »  » ات هدـب  رارق  میاه  تسد  رد  یتمرح 
.دنیاشگب وت  روضح  ِنامک  نیگنر  هب  یهار  مزامن ، هداّجس 

، اعد هداّجـس  رانک  نم ، دنتـسه و  دیـشروخ  مرگ  ياه  هدـنخ  جاتحم  ار  دوخ  هظحل  هظحل  هرجنپ ، رانک  ِقشاع  ياـه  ینادعمـش  یهلا !
! نک ما  يرای  منزب ؛ دنویپ  نامسآ  هب  ار  مدوخ  حیبست ، هناد  هناد  ات  یتمحرم ، هشوگ  شوخلد 

.اعد اّنمت و  همه  نیا  نایم  ندیسرن ، نتساوخ و  همه  نیا  نایم  ما ، هدرک  مگ  ار  دوخ 

.تسا رارسا  نیرت  هدنناشوپ  نم ، يادخ  هک  مرگن ، یمن  دوخ  هانگ  هدولآ  ياه  تسد  هب 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / شیاین يوسوس 

دنزب و ار  شرخآ  يوسوس  تلد  غارچ  ییانشور  هک  یتقو  تشاد ، دیاب  هنوگچ  ار  نشور  حبص  دیما  اه ، هلصاف  یکیرات  رد 

.دنشاب هتشارفارب  دق  شومارف  ياه  بادرگ  هانگ و  ياه  بادرم  تیاپ ، ریز 

زاورپ ِلاب  قشاع ، ناگدـنرپ  دـننام  ینک و  ناراب  لالز  ياه  هماـکچ  زا  باریـس  ار  دوخ  هنـشت  حور  یناوتن  هک  تسا  تخـس  ردـق  هچ 
.ینک میسقت  هراتس ، همه  نآ  اب  ار  تا  ییاهنت  ییوشب و  یهاگنابش  ِناراب  قه  قه  ریز  ار  دوخ 

! یهلا

راهب ياه  هفوکـش  زا  یلاخ  ياه  تسد  مدوخ و  زا  ما  هدنمرـش  .وت  دودـحمان  یگرزب  اـه و  هژاو  تیدودـحم  زا  هدنمرـش ، مهاـگآ و 
.تقادص ِجنران 

یناـبرهم رتـچ  ناـنچمه ، مدـب و  .مراد  ناـمیا  ارـس  ود  ِنیرت  بوخ  ِیبوـخ  هب  مدـب و  منک ؛ یمن  رواـب  مه  مدوـخ  هک  ردـق  نآ  مدـب ،
.منیب یم  دوخ  یهانپ  یب  رس  يور  ار  راگدرورپ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / يراگتسر لالز  يایرد 

! یهلا

ياه هرجنپ  زا  ار  لاصو  ياه  کچیپ  نک و  هیدـه  نم  لد  ِکـیرات  قاـتا  هب  ار  یگـشیمه  يراـهب  اـشگب و  ار  ملد  هتـسب  ياـه  هرجنپ 
.هدب هدنویپ  روضح  ِنامسآ  تمس  هب  ملد ، هدوشگ 

! نابرهم يا 

.هنوپ يوب  دنریگب و  بیس  رطع  روضح ، ياهاعد  رد  ات  هِد  یتمرح  ار  نامیاه  تسد  ناشچب و  ام  رب  ار  تدوخ  اب  ینیشنمه  تّذل 

! یهلا

.نادرگنرب نامیاه  هنیس  هب  یلاخ  ار  ام  ياه  تسد  تباجا ، زبس  راهب  زا  شخبب و  هزات  یتوارط  ارم  كانشطع  لد 
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! ایادخ

رارق تدوخ  ام و  نیب  نیتملا  لبح  ار  دودحم  ِتاملک  شخبب و  ندیپت  ِحور  دوش ، یم  يراج  رتفد  هنیس  رب  ملق  نابز  زا  هک  یتاملک  هب 
.هدب

! یهلا

.تسام ِتساوخ  هک  هچ  نآ  هن  تسام ، حالص  هک  هچ  نآ  ام ، رب  راد  ینازرا 

.ریغ اب  هبیرغ  نک و  میانشآ  دوخ  اب  ارم  ایادخ !

! یهلا

! نیملاعلا بر  ای  نیمآ  .ناسرب  يراگتسر  لالز  يایرد  هب  هدن و  رارق  هانگ  نیگمهس  ياه  بادرم  ریسم  رد  ار  ریقح  دور  نیا 

نایمیکح تاداسلازانهم  !/ نم يالوم 

.هدز هقلح  ناش  هتسب  ریجنز  ياپ  رد  ییاهر ، تّذل  هک  یتسه  یناگدنب  يالاو  ّیلو  وت  نم ! يالوم 

؟ دنک یم  میدقت  اه  ناج  هب  یگدنب ، قلطم  رد  ار  ییاهر  فطل ، يور  زا  ربخ  یسک  ایآ 

خـساپ ایآ  .دوش  یم  عناق  اطع  ياه  هّکـس  نینط  هب  مناتـسد  هساک  نم  تسا و  ریزارـس  يزور »  » ياه هچیرد  زا  زیربل و  تیاه  هنیجنگ 
؟ تسوت تاذ  رد  هک  یشیاشخب  زج  ار  یلئاس  دهد  یم 

.وت بناج  هب  تعجر  ات  مریذپ  نایاپ  ّتیدبا و  ِتیاهن  یب  ات  يا  هنادواج  یهلا !

؟ دشخب یم  انعم  ار  فده  اه ، لد  ینادرگرس  يارب  یسک  تدوجو ، ياقب  زا  ریغ  ایآ 

مرو نداتسیا  زا  میاهاپ  ما و  هدناباوخ  یلبنت  رد  ار  مناتسد  دزوس ، یم  ییوگ  هوای  لوات  زا  منابز  دنک ، یم  درد  ّربکت  ینیگنس  زا  مرَس 
؟ درک رواب  ار  وا  دیاب  هک  یبیبط  زج  ارم  دشخب  یم  تیفاع  ایآ  تسا ؛ هدرک 

ملع و هک  تسا  هدیسر  نآ  ِتقو  هزات  دریگ ، یم  ندیزو  میاه  مشچ  رد  روآ  ناراب  ياهداب  منک و  یم  روبع  نتـشیوخ  زا  یتقو  یهلا !
ِتاومَّسلا ُرون  هّللا   » ات ارم  دراد ، دیشروخ  رب  تلالد  هک  يرون  زج  زیچ  چیه  ایآ  .دنک  یم  اهر  تریح  ياه  هچوک  سپ  رد  ارم  هشیدنا 

؟ دنک یم  تیاده  ضْرَْالا » َو 
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« ُبَّرلا ِّالا  َبوبْرَملا  ُمَحْرَی  ْلَه  ُبوبْرَْملا َو  اَنَا  ُّبَرلا َو  َْتنَا  يالوَم  ای  َيالوَم  »

رازه راهچ  تسیب و  دـص و  زا  هک  يدـناشن  تّوبن  یتوهال  سَفَن  رد  ار  تیبرت  قشع و  اب  يدـنارورپ  رهطم و  يدرک  قلخ  وت  اـّنبر ! اـی 
؟ ینک یم  محر  ار  شیوخ  هدرورپ  وت  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ  دش ؛ لاسرا  اه  ناج  هب  ربنم ،

يرکسع هموصعم  / باتهم همزمز 

یم ینعم  ار  مندوب  تدای ، میمـش  هک  تسا  يا  هظحل  نآ ، و  مارآ ، دـیاشگ  یم  ار  ملد  هرجنپ  ياه  کلپ  تدای ، میـسن  یهاـگ  یهلا !
.دشخب

.تسوت حیبست  باتهم ، یناهنپ  همزمز  تسا ، باوخ  هچوک  نهذ  هک  هاگ  نآ  اه ، بش 

« ...ِضْرَْألا ِیف  ام  تاومَّسلا َو  ِیف  ام  ِهِّلل  ُحِّبَُسی  »

.مراوس ینادرگرس  بسا  رب  هک  هد  مهانپ  هانگ ؛ قالت  اب  رد  هتفر  ورف  نامه  منم ! نیا  یهلا !

؟ دیازفین مشطع  رب  هک  مشونب  بآ  نیمادک  زا  امیحر !

یکیدزن نیمه  وت ، دنیوج و  یم  ار  وت  هراومه  غاد ، ياه  هایس  نیا  میاه ، مشچ  درد و  زا  رپ  ما  هنیس  تس ، یلاخ  میاه  تسد  مدوبعم !
؛ ییاه

.ییآ یم  هدروخ  ناراب  كاخ  يوب  اب  تسرد  ایادخ !

هک یسک  رب  نک  محر  ءاُکْبلا ؛ ُهُحالِس  ءاجّرلا َو  ِِهلام  ُْسأَر  ْنَم  ْمَحِْرا  »

(1) «. هیرگ شحالس  تسا و  دیما  شا  هیامرس 

.مداب هچیزاب  درز  گرب  نامه  وت ، یب  هک  ما ، یهناو  دوخ  هب  یمد  مهاوخ ، یمن  اراگدرورپ !

.اه شخرذآ  نیا  زا  مرادن  یهانپ  دنمکارتم و  منهذ  نامسآ  رد  هراومه  سفن ، هریت  ياهربا  ابیبح !

!« هدز ناطیش  زور ، نت  تسا و  مومسم  بش ، نهذ  هک  هد  مهانپ  : » تسا نیا  میاه  سَفَن  سامتلا  اه و  هظحل  يانمت  و 

! نابرهم يا  یگشیمه و  يا 
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؛ مباتش یمن  تیوس  هب  نم  ما و  یناوخ  یم  هراومه  وت  اما  ییوگ ، مخساپ  مناوخ ، یم  هاگره 

«. تمشخ باذع و  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  کِطَخَس ؛ َِکباذَع َو  نم  َِکب  ُذوُعَا  یهلا ؛ »

هداز یقت  هبّیط  / شخبب ارم 

! ایادخ

رد تسا ، هدرتسگ  هیاس  تناگدـنب  مامت  رـس  رب  وت  تیناـمحر  مرب و  یم  رـس  هب  تتمحر  هیاـس  ریز  تمظع و  هاگـشیپ  رد  هک  کـنیا 
.تسا هدرک  منوگنرس  مدنگ  ياه  هشوخ  هسوسو  هک  مناوخ  یم  ار  وت  یلاح 

هب مناهانگ ، یگدنمرش  رد  هک  مناوخ  یم  را  وت  یلاح  رد  ما  هدنام  مگ  رد  رس  شیوخ  حور  طوبه  رد  هک  مناوخ  یم  ار  وت  یلاح  رد 
.مشیدنا یم  تشگزاب 

! ایادخ

! بایرد ار  دوجو  یگتسسگ  نیا  ما ؛ هتسسگ  دوپ  رات و  مدوجو ، یگتسکش  رد  ما و  هتسکش  ار  هبوت  ياهزرم 

.مک باوث  رایسب و  باوثان  تسا ، كدنا  رادرک  رایسب و  راتفگ  هک  میوگب  هچ  لاعتم ! يا 

یگدـنز يوهاـیه  رد  ار  ناـمیا  هک  ما ، هدرپس  هدـش  شومارف  ياـه  هرطاـخ  لیـسف  تسد  هب  ار  ما » یهللا  هفیلخ   » ماـقم هک  میوگب  هچ 
.ما هدرب  هدای  زا  يویند ،

؟ ما هدرک  شومارف  ار  شیوخ  لوا  سرد  هک  منزب  دایرف  هنافراع  كولس  نیمادک  رد  ار  قشع 

.تسایند كاخ  بجو  کی  نیمه  منهذ ، يایند  مامت  دنا ، هدنام  رد  میاهاپ  نیگنس و  میاه  هناش 

! ایادخ

.مدرک یمن  ور  وت  هب  هاگ  چیه  يدوبن ، باّوت »  » رگا مراکهانگ و 

.مزاسب هرابود  ار  مدوپ  رات و  ات  نازوسب  ار  مدوجو  ياه  هلعش 

تسوکین دسرب  وت  زا  هچ  ره  تمعن ، تتمحر ، هچ  ره  هک  نآ  يا 

.دشاب تقیقح  هب  ندیسر  يارب  یهلا و  مسفن ، ره  مهاوخ  یم  تسا ! تمحر  دشاب  وت  بناج  زا  هک  یتخس  جنر و  ره  و 

.دشاب وت  سدقم  تاذ  هب  ندیسر  يارب  یهلا و  ممدق  ره  مهاوخ  یم 
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ات ینک  كاپ  ار  نآ  تیاـهایرد  ماـمت  گـنر  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  اـما  تسا ، هدرک  هایـس  ار  ما  یگدـنز  ماـمت  تلفغ ، گـنر  هچ  رگا 
.دناباتب شا  یگنارک  یب  رون و  زا  يردق  تلصو  نشور  نامسآ 

.یگدنز زا  يدیماان  تشحو و  يارب  يا  هلیسو  هن  تدوخ ، تاذ  هب  ندیسر  يارب  یهد  رارق  يا  هلیسو  ار  گرم  هک  مهاوخ  یم 

! ادنوادخ

.رادرب نایم  زا  تسوت  نم و  ییادج  ثعاب  هک  ار  هچ  نآ  ره  سپ  مرادن ؛ تسود  وت  دوخ و  نیب  ار  باجح ، ياه  هدرپ 

.شخبب ارم  اراگدرورپ ،

یقلاخ یلع  / نابرهم يا 

.تسا هداتفا  هشعر  هب  شتبیه  زا  ملق  هک  میوگب  هچ  وت  لالج  زا  ! ایادخ راب 

میاه تسد  و  درک ، يرپس  وت  ریغ  هب  تبغر  وت و  زا  تلفغ  هب  ار  مایا  اـما  تفاـین ، وت  توکلم  زا  رتریذـپلد  یقفا  مزاورپ ، لاـب  هچ  رگا 
.داد رارق  اه  یتسپ  تارکنم و  هب  یگدولآ  هلیسو  دشاب ، وت  تدابع  رتسب  دیاب  هک  ار  وت  ياه  تمعن 

! ایادخ

.دنتسین وت  یلجت  ياشامت  هنییآ  سپ ، دنا ، هتفرگ  یتشز  هانگ و  راگنز  میاه  مشچ 

.میدنام قزار  زا  میدش و  راشرس  قزر  زا  ، زور ره  ! یهلا

.میدنام لفاغ  هدننک  تباجا  زا  میدید و  ار  تاجاح  تباجا  ياه  هطساو 

.میتفرگ هدینشن  ار  کیبل  میتفگ و  نیمآ 

.میدناماو هدنهد  افش  زا  میتفرگ و  افش 

.کیدزن هیلع » بوضغم   » هب دنک و  یم  رود  وت  میقتسم » طارص   » زا ار  ام  زور  ره  هانگ ، هدیمر  بکرم  ! یهلا

.میرادن ار  هتخیسگ  راسفا  سفن  نیا  راهم  تردق  هک  ياو 

.ناسرب دوخ  یلجت  نییلع » یلعا   » هب ینیبدوخ  نیلفاسلا » لفسا   » زا ار  ام  یهلا !
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نیرت ناـبرهم  هک  ینکن  محر  نم  رب  وت  هنوگچ  .ما  هداد  نایـشآ  لد  رد  ار  وت  رهم  رتوـبک  اـما  ما ، هراـما  سفن  راـتفرگ  هچ  رگا  یهلا !
؟ ینانابرهم

يرایهللا دازرف  / شون شین و 

.يدرسلد يدرس و  لصف  : دراد لصف  کی  هک  ییاج  تسا ، تیصعم  هاگداز  تبرغ و  نیمزرس  اجنیا 

مهاوخیم ادـنوادخ.دهد  یم  شرازآ  هاـنگ ، عوبطماـن  يوـب  هک  یـسک  تسین ، یکاـخ  شیاـهراک  اـما  ، تسا كاـخ  سنج  زا  یمدآ 
.مرادن نداد  تسد  زا  يارب  يزیچ  رگید  .تسا  مک  تصرف  مسرب : جوا  هب  ات  مسرتن  جومزا 

! ایادخ

تسارایـسب و شکدـنا ، هک  یندیـسر  مسرب ، اـج  همه  هب  وت  اـب  مهاوخ  یم  مسر ، یمن  ییاـج  هب  مشاـب ، هک  مه  اـیند  همه  اـب  وـت ، یب 
.یندشن مامت  شرایسب 

رس زا  ناگدنرپ  ياهزاوآ  يالبال  زا  ار  یگدنز  دیاب  تسا ، هدنامن  مندروخ  تسکـش  تاظحل  رخآ  ياه  سفن  هب  يزیچ  اراگدرورپ !
.دنا هشیمه  زا  رت  تعاضب  یب  هک  یناتسد  دندنمزاین ، تا  يرای  هب  مناتسد  .مریگب 

نم اـب  زوـنه  ما -  هیامرـس  اـهنت  وـت - هب  دـیما  اـما  مدرک ، هدوـسرف  هاـنگ  اـب  ار  محور  هچ  رگا  مدرک ، هاـبت  ار  مدوـخ  هچ  رگا  ایادـخ !
.دنسپم راگزور  راتفرگ  دش ، مهاوخ  راگزور  ریسا  ینک ، میاهر  وت  رگا  ، تسه

! نم راگدورپ 

: منک رارف  نتشیوخ  زا  دیاب  تسا ، رپ  هانگ  زا  متارطاخ  راب  هلوک 

، دنکشب هچ  ره  دنیوگ : یم  .نادرگمرب  یلاخ  تزاین  یب  ناتسآ  زا  ار  مزاین  تسد  زیرم و  ار  میوربآ  تا ، ینابرهم  تعسو  هب  ! ادخ يا 
.راد هگن  ار  ما  یتمیق  هتسکش و  لد  مسق ، لد  تمیق  ردق و  هب  ار  وت  دوش ، یم  یتمیق  دنکشب ، یلد  رگا  اما  دتفا ، یم  تمیق  زا 
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شنیرفآ

( هام )

ییازریم دیعس  دمحم  / رفاسم نیرخآ 

! یتسه هام  وت 

.ییآ یم  نارفاسم  مامت  ياپ  هب  اپ 

.ینیشن یم  نارعاش  لایخ  هرجنپ  رانک  و 

.یتسه نامسآ  غارچ  وت 

.دننک یم  ادیپ  ار  هار  دنیوج و  یم  ار  وت  ایرد  بش  رد  اه  یتشک 

.یهد یم  ناشن  ار  اه  نامز  هک  یتسه  یتعاس  وت 

تیـشم هریاد  زا  هاگ  چـیه  يوش و  یم  کچوک  کچوک و  هک  ردـق  نآ  ، ییرگ یم  ناراد  هدـنز  بش  ماـمت  ياـپ  هب  اـپ  بش  هب  بش 
: يور یمن  نورب  یهلا 

نیا اب  دراد ، رارق  قح  ترضج  تایلجت  تایانع و  وترپ  رد  یمدآ  هک  نانچ  ینیب ، یمن  ار  وا  هاگچیه  اما  يریگ ، یم  دیـشروخ  زا  رون 
.دید ناوت  یمن  ار  وا  همه 

.دنک یم  میسقت  رهش ، ياه  هرجنپ  اه و  ضوح  نایم  نامسآ  ار  تیور  سکع  یشخب و  یم  تنیز  ار  نامسآ  بش  یتسه ، هام  وت 

.یتسه ملاع  نایاهنت  هارمه  نیرت  یمیمص  وت 
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.دنا هدناوخ  مان  کی  رازه و  هب  تنارعاش 

.یشاب یمدآ  تبرغ  خیرات  دهاش  ات  دنا ، هتخیوآ  نامسآ  ماب  رب  ار  وت 

یم غـیرد  ناـگتفخ  تلفغ  رب  دنتـسه و  زاـین  هلفاـن و  لـها  هک  ینیب  یم  ار  ناراد  هدـنز  بش  ییآ ، یم  رب  رهـش ، زارفرب  هک  اـه  بـش 
.يروخ

! هام يا 

.مسرپ یم  وت  زا  ار  رفاسم  نیرخآ  ناشن  لاح 

؟ تسا هتخیر  هداج  مادک  هخاش  رب  ، دوعوم ياهاپ  در  هراتس  هک  وگب  ینز ، یم  مدق  ار  نیمز  ياه  هنارک  هک  وت 

هتسیاش تداعس  یلع  / تفرعم هیآ  هیآ 

.رادرب رت  هتسهآ  ار  تیاه  مدق 

.تسا هتسشن  تیاشامت  هب  هوک 

.تسا هتسشن  تیاشامت  هب  تشد 

.دنز یم  تنماد  هب  گنچ  شراب ، ره  شورخ  رد  هک  ایرد  و 

.رادرب رت  هتسهآ  ار  تیاه  مدق 

: دنهدب تسد  زا  يا  هظحل  يارب  ار  تیاشامت  دنهاوخ  یمن  دنهد و  یم  ناکت  تسد  تیارب  ییاه  هرجنپ  زونه  اه  هچوک  رد 

...رت هتسهآ  ار  تیاه  مدق 

(1) «. ...تسا يدابآ  ترس  يالاب  هام  : » دنک یم  همزمز  شدوخ  اب  ناویا ، يور  يرعاش 

...ار تیاه  مدق 

.تسا هدیسرن  نایاپ  هب  دنا ، هتفرگ  ماگنه  بش  هک  یتونق  رد  ناتخرد  تفرعم  زامن  زونه 

.دنک یم  شا  هناش  یمارآ  هب  هک  ناشیاه  هخاش  رب  زیرب  ار  تناوسیگ 
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!؟ ار راد  هدنز  بش  همه  نیا  تونق  ینک  یم  نومنهر  تمس  مادک  هب  یتسار ،

؟ دنا هتسشن  اشامت  هب  ار  هک  غورف  تیاه ، مشچ  رد 

شیاه هناش  رب  رـس  هک  ار  هوک  نیا  ار و  اـه  تشد  ار و  باـتیب  ياـهایرد  يا ، هدـناشک  تتبحـص  ياـپ  ییوگ ، یم  هک  یگنادواـج  زا 
.ینک یم  توالت  شیارب  تفرعم  هیآ  هیآ  ، هتشاذگ

؟ يدش هدوشگ  كاخ  نیا  تمس  هب  هک  یناهج  مادک  هنزور  وگب ،

.يا هتخیر  ناشیاه  مشچ  رد  هک  دنا  هدش  يزار  ناشیرپ  اه  هناوید 

.دنشک یم  وت  تسد  زا  ار  تقیقح  اه ، هرجنپ 

.دنشکب ترس  هعرجال  ناگنشت ، راذگب  رادرب ، رت  هتسهآ  ار  تیاه  مدق  زیربل  ماج  همه ، نیا  اب 

! رت هتسهآ  ار  تیاه  مدق 

.رادرب رت  هتسهآ  ار  تیاه  مدق 

.مریگب رون  تونق  مهاوخ  یم 

ییاضر هثدحم   / بش حور 

بـش تنـشور ، تارذ  ینارون  شپت  زا  یپت و  یم  هک  یتسه  نامـسآ  بلق  وت  اـه ! بش  نشور  هلعـش  يا  دیـشوخ ! هدرورپ  تسد  يا 
تمـسق وت  اب  هراومه  ار  بش  توکـس  نیقی ! دنلب  یناشیپ  رب  هتخیوآ  يا  نیفراع ! تاجانم  دهاش  يا  .دـنک  یم  رواب  ار  زور »  » ام ياه 

يا تاملظ ! رد  ششخرد  يا  .منک  یم 

.دنتسه نم  ياه  لایخ  دننز ، یم  هسرپ  وت  فارطا  رد  هک  اه  هراتس  نآ  بش ! حور 

دهاـش يا  اـم ، ررکم  ياـه  بش  رد  نامـسآ  هدوـشگ  هرجنپ  يا  هاـم ، يا  .تسا  هدـنکارپ  اـه  هصق  نامـسآ  رد  هـک  دـننم  رکف  تارذ 
! ناباتب ملد  رد  ار  وا »  » ریگنا رهم  ساکعنا  دیشروخ ! هدرورپ  تسد  يا  نیمز ، ياهزاین 

! زاس انشآ  رون  اب  ارم 

! یناهاگنابش هحفص  رب  شنیرفآ ، ینارونرهم  هک  وت  هب  مسق  و 
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دهاش و لایخ  کچوک  هچضوح  يا  هرقن  بآ  رد  ار  وت  ششخرد  بش ، ره  منیب ، یم  ناتخرد  يال  هبال  زا  ار  وت  ششخرد  بش ، ره 
هدرورپ تسد  يا  دوش  یم  زاـغآ  وت  اـب  یگدـنز  بش ، ره  دوش و  یم  تبث  هرجنپ  باـق  رد  تا ، ینـشور  خر  ماـمت  سکع  بش ، ره 

! دیشروخ

! یکیرات رد  رون  ساسحا  یلجت  يا 

! یپرد یپ  ياه  بش  کیرات  توکس  رد  ینشور  هدنزاون  يا 

! نامسآ هدیدپ  نیرت  كانزار  يا 

.میاه مشچ  بش  رد  ییادیپ ، منامشچ  رد  هراومه  وت 

! دیشروخ دنزرف  يا  نک  عولط  بش ! دیشروخ 
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

يدمحا ناخ  دوواد  / ییام تیوه  گرب  وت 

.میتسویپ وت  هب  دنا ) هدش  هدرتسگ  كاخ  نیا  رب  نامز  بسانت  هب  هک  ییاه  مادنا  و   ) نامناکدوک ام و 

.قشع دنلب  هیاس  یتخادنا ، هیاس  ام  رد  وت 

سفن وت  اب  میدیلاب ، وت  اب  میتسویپ و  وت  هب  نامدوبن ، دوب و  مامت  ام و 

.میتسه هشیمه  وت  اب  میدیشک و 

رد هک  یتقو  ای  .میدرگ  یم  دوخ  ییاسانـش  هناشن  لابند  هب  شیوخ ، نهذ  تولخ  رد  هک  یتقو  میتسیا ، یم  هنییآ  يور  هبور  هک  یتقو 
.میناسانشب ار  دوخ  نآ ، اب  میناوتب  هک  مینیب  یمن  ار  یسک  وت  زج  میزیخ ، یم  رب  دوخ  يوجو  تسج  هب  ناهج ، ياغوغ 

.ییام یتسه  مامت  ام و  تیلم  ام ، یگداوناخ  مان  ام ، مان  وت  .ییام  تیوه  گرب  وت 

رد وت  خـساپ ، رد  تمچرپ ؟ هناشن  تنامیا ، ، تنید تندـمت ، تگنهرف ، يروشک ، مادـک  زا  اـی  یتسیک ، هکدـسرپب  نم  زا  یـسک  یتقو 
.وت اهنت  يوش ، یم  زبس  منهذ 

.یلع هعیش  دیآ ، یم  وت  مان  هژاو ، نیا  دعب  هک  یتقو  تسا  زیگناروش  هچ  ما و  هعیش  نم 

نم هب  وت ، هب  نتسویپ  دنسانش ، یم  ار  وت  هک  نانآ  دنسانش و  یم  ارم  همه  یلع ، هعیـش  ما ، « هعیـش  » هک منز  یم  دایرف  رورغ  اب  هک  یتقو 
هک يرابتعا  دهد و  یم  قشع  دهد ، یم  یتسه  دهد ، یم  تیوه 
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.دناشن یم  ورف  نم  رد  يراچان  هب  ار  هسوسو  هک  دشخب  یم  ینشور  ار  ملد  دزرلن و  نیمز  يور  میاه  ماگ  دوش  یم  ثعاب 

دننک یم  مرگرـس  ییاهزیچ  اب  ار  ناشدوخ  ناهج ، مدرم  ردـپ ! تسا  یتیوه  یب  زا  رپ  ناهج  ، مالـسلا هیلع  یلع  تساغوغ  زا  رپ  ناهج 
.درب یم  ورف  دوخ  رد  هرذ  هرذ  ار  تیمدآ  هک  ییاهزیچ  .تسین  یمدآ  نأش  رد  هک  ییاهزیچ  تسین ، اه  نآ  رد  یتسین  زج  هک 

.اه تیناویح  اه و  یتیوه  یب  اه ، یگنهرب  اهراتشک ، اه ، ینمشد  اه ، تنایخ  اه ، سرت 

.زورما ناهج  ییاراد  مامت  تسا  نیا 

هولج گنهرف  یب  ار  ام  دنا ، هتخاس  ناشدوخ  هک  يرایعم  اب  دنـشوک  یم  اه  نآ  .دنناد  یم  نوریب  ناشدوخ  هریاد  زا  ار  ام  اه  نآ  ردپ ،
هچ نآ  همه  زا  ینایرع  دـنناد ، یم  ینایرع  یتیوه و  یب  يوس  هب  نتفر  شیپ  ياسآ  نونج  تعرـس  رد  اهنت  ار  گنهرف  اه  نآ  .دـنهد 

.ندوب وت  لثم  زا  ینایرع  قالخا و  زا  ینایرع  نامیا ، زا  ینایرع  قشع ، زا  ینایرع  .دوش  یم  طوبرم  هدام  ياروام  ناهج  هب  هک 

هک تسه  يزیچ  هک  مناد  یم  هک  یتقو  مراد ، ار  وت  هک  یتـقو  نم  .مشاـبن  گـنهرفاب  هنوگ  نیا  هک  منک  یم  راـختفا  نم  همه ، نیا  اـب 
.تفرگ هانپ  وا  رد  تسویپ و  وا  هب  سرت ، ییاهنت و  هسوسو و  تاظحل  رد  دوش  یم 

توهرب نیا  زا  وا  هیاس  رد  وا و  اب  مک  تسد  هن ، ای  درک ، زاورپ  وا  اب  دوشب  اه  ینادرگرس  اه و  یتیوه  یب  ناهرب  رد  هک  تسه  یـسک 
دناشک یم  یتسین  يارهقهق  هب  ار  ناهج  هک  اه  نآ  تخاس  تسد  جوم  رد  .مشاب  اه  نآ  اب  هک  دراد  یتیمها  هچ  رگید  تفاـی ، ییاـهر 

.موش قرغ 

هب یبایهار  يارب  یهار  .ییاهر  يارب  دـشاب  یهار  دـناوت  یم  دوخ  دوب ، وت  نوچ  ناوتن  رگا  یتح  ندوب ، وت  اـب  هک  نیا  اـب  همه ، نیا  اـب 
راو یلع  ینعی  ندوب  هعیش  یلو  تاجن ؛ هناتسآ 

...و ندید  ار  ادخ  یلع  نوچ  ندوب ، نموم  یلع  نوچ  ندوب ، قشاع  یلع  نوچ  .نتسیز 

.ام يوزرآ  هن  تسام و  راک  هن  ندیسر ، وت  هب  .میشاب  میناوت  یمن  وت  نوچ  .میتسین  وت  نوچ 

.تساج نآ  رب  وت  هیاس  هک  يریسم  رد  نتشاذگاپ  .يدرک  میسرت  نامیارب  وت  هک  تسا  یهار  رد  نتفر  ام  فده 

مامت وت.اه  بتکم  اه و  مسیا  زا  رپ  ناـهج  رد  نم  هناـشنوت  ینم ، تیوه  گرب  وت  دـنناوخ - یم  ماـن  نیا  هب  ارم  همه  و  ، - ما هعیـش  نم 
.ینم یتسه 

.خالگنس نافوت و  زا  رپ  نابایب  رد  نم  يارب  زا  تسا  یهانپ  نیا  ما و  هعیش  نم 
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نم هب  وـت  يادـخ  وـت و  زا  هک  یفطل  .هدـش  نم  بیـصن  هک  تسا  یـضیف  طـقف  نیا  .تـسین  یفاـک  نـیا  هـک  مـناد  یم  هـمه ، نـیا  اـب 
؟ متسه ندوب  وت  اب  قیال  یتسار  هب  نم  ایآ...هدیسر 

وت اب...متـسین  دیماان  سپ  یتسین  ینعی...ندش  مگ  ینعی  مه  وت  نداد  تسد  زا  وت ، نداد  تسد  زا  ینعی  يدـیماان  .تسا  رفک  يدـیماان 
.موش وت  نوچ  هک  يزور  هک  دشاب  متسه ؛ هشیمه  ات  وت  اب  منک  یم  یگدنز  وت  اب  منام ، یم 

گرم دوب /  کیدزن  هچ  یهار  مگ  نامنادنزرف /  ام و  تماق  رب  وت / حور  دیپس  ياه  هیال  زا  هک  یشوپ  نت  یشوپ /  نت  دوبن  رگا  اشاح 
رت کیدزن 

ییاضر هدیمح  / تقیقح نارب  ریشمش 

؟ تاظحل یگنشت  رد  دوش  یم  ریزارس  تسا  یلازیال  ياه  مشچ  زا  نشور  همشچ  مادک 

؟ دندرگ یم  تیاه  مشچ  رادم  رب  اه  هراتس  مامت  ییوگ  هک  دنا  هدنادرگ  تسد  هب  تسد  کیالم  نامسآ ، مادک  رد  ار  وت 

.دنا نامسآ  تفه  نوتس  تیاه  تسد 

.دنز یم  سفن  هبعک  هدیکاچ  نابیرگ  رد  هار ، رد  يراهب 

يوب کیالم ، هدرتسگ  ياه  لاب  يوب  اه ، هنوباب  اه و  هنوپ  يوب  زیربل ، ییاوه  اوه ، كاخ ، رب  دوش  یم  هدیشک  دیشروخ  ياه  ماگ  در 
.ندیسر يوب  هدروخ ، ناراب  رظانم  رد  ناتخرد  ناوج  ياه  هناوج 

هبعک يادنلب  رب  دکچ  یم  هرطق  هرطق  دیشروخ ،

هبعک دـنبوک ، یم  اه  هرانک  اه و  هرادـج  رب  اهدور  قوش ، زا  درـشف  یم  ار  نامـسآ  شیاـه  تسد  دوش ، یم  دـنلب  .رون  رد  قرغ  هبعک 
یم كاخ  نت  رد  بیجع  قوش  رون  تمس  هب  دننز  یم  لاب  هبعک  نهاریپ  رد  رتوبک  نارازه  دوش ، یم  روش  رـسارس  هبعک  رون ، رـسارس 

: دود

.دوش تقیقح  ناّرب  ریشمش  تیادص  ات  يدوب  هدمآ 

يراج تمالک  نینط  اضف ، يراشرس  تیاه  سفن  نیمز ، نابرض  تیاه  ماگ  ات  دوش ، نامیتی  ِمارآ  نابیاس  تیاه  تسد  ات  يدوب  هدمآ 
، كاخ ياه  نایرش  رد 
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نهذ زا  ار  بش  دـنزب  طخ  راقفلاوذ ، ات  دوش ، بوذ  ترون  ناتـسآ  رب  دیـشروخ ، ات  دـهد ، هفوکـش  تنیتسآ  رد  راهب  اـت  يدوب  هدـمآ 
، خیرات هدروخ  كاخ 

دنامن غارچ  یب  هفوک ، رات  ياه  بش  ات  يدوب  هدمآ 

: ار نوماریپ  کیرات  ياه  بش  دندز  یم  وسوس  تیاه  تشگنارس  رد  سوناف ، نارازه 

.درب یم  ورف  هاچ  رب  رس  هام  دوش ، هدیشک  تیاه  ماگ  در  هفوک ، ياه  ناتسلخن  ات  يدوب  هدمآ 

كالفا اب  تسا  كاخ  دنویپ  تیاه  تسد 

.درد یم  ناـبیرگ  قوش ، زا  هبعک  دراذـگ و  یم  نوریب  اـپ  هبعک  زا  رداـم  هک  هاـگ  نآ  ار ، رهـش  دـنک  یم  شیوخ  یب  تهاـگن  هبذـج 
.ار تندمآ  دننک  یم  هلهله  دنشک و  یم  لک  قیقر  ياوه  رد  کیالم 

.ار تنیا  زا  سپ  ياه  لاس  هودنا  دننک ، یم  اهر  وسیگ  هتفشآ  داب  رد  اه  ناتسلخن 

.ار تناهن  ياهدرد  دنز  یم  جوم  نوخ ، زا  یمشچ  اب  ار و  تندمآ  دزیر  یم  کشا  قوش ، زا  یمشچ  اب  هاچ ،

ییاضر هثدحم   / طخ زا  رت  یخیرات 

يوب ربیخ ، يوب  توکـس ، هام و  يوب  دـهد ، یم  هنابـش  ياه  لخن  يوب  .مراد  ما  هتفرگ  رابغ  ياـه  باـتک  يـال  هبـال  وت  زا  يراـگدای 
نامز يوب  هتفاکـش ، قرف  يوب  بارحم و  يوب  هدوشگ ، ياه  هرجنپ  يوب  نامـسآ ، يوب  ریدـغ ، يوب  حاـنجلاوذ ، يوب  هبعک ، فاـکش 
يوب رخآ ، هدجـس  يوب  اـعد ، نشور  ياـه  هدـیپس  يوب  لـیمک ، ياـعد  يوب  هاـچ ، اـب  لد  درد  يوب  بآ ، بیرغ  تبرغ  يوب  هارمگ ،

.هدرتسگ تلادع 

! غیلب يا  تحاصف ، تغالب و  رد  دزنابز  يا  وت ، زا  يراگدای  .مراد  ما  هتفرگ  رابغ  ياه  باتک  يال  هبال  وت  زا  يراگدای 

! نامز تیاهن  رد  هدش  نادواج  يا  ! مسجم نآرق  يا  ! ینامسآ تافص  مامت  جهن  يا 

یم کشا  دـنک ، یم  اغوغ  دـشورخ ، یم  دـنز ، یم  دایرف  هک  يراگدای  مراد ؛ ما  هتفرگ  رابغ  ياه  باـتک  يـال  هبـال  وت  زا  يراـگدای 
يدرمان زا  دراد و  ولگ  رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  ، دنک یم  هظعوم  دزیر ،
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یم همزمز  شا  هتفاکش  قرف  ار  تلادع  خرس  ياه  هیوگاو  هک  يراگدای.تسا  هدش  نیشن  هت  شا  یقرـشم  ياه  مشچ  رد  یمغ  هنامز ،
.دنک

.هرینم رامقا  زا  نشور ، ياه  هراتس  لسن  زا  نایمشاه ، لسن  زا  يراگدای 

نوخ رد  ياهاجه  لسن  زا  يراگدای  نشور ، تاملک  لسن  زا  يراگدای  ؛ مراد ما  هتفرگ  رابغ  ياـه  باـتک  يـال  هبـال  ، وت زا  يراـگدای 
.هتخیمآ

، دروآ نامیا  دز و  قرو  دیاب 

.نخس هاشداپ  هب  دروآ  نامیا  دیاب 

.هنادواج هدرتسگ  تغالب  هب  دروآ  نامیا  دیاب 

.تسشن عضاوت  هب  ار  نخس  تمظع  دیاب 

.تخومآ وت  زا  ار  مالک  دیاب 

.دنارورپ وت  هرجنح  زا  ار  ادص  دیاب 

.دراد هناخ  وت  تفرعم  يابفلا  کت  کت  رد  نامیا  .تسوت  ینارون  ياه  هژاو  جاتحم  ، نخس

زا رت  ینادواج  يا  طخ و  زا  رت  یخیرات  يا  نامـسآ ! ياـه  هیامرـس  ثدـحم  گرزب  يا  ثیدـح ! هاـگ  هلبق  نیرت  ینامـسآ  دولوم  يا 
، میروآ بات  هنوگچ  ار  وت  تفرعم  درک ؟ نیقی  دیاب  هچیرد  نیمادک  زا  ار  وت  دیـشک ؟ نخـس  هب  دیاب  تیاور  نیمادـک  اب  ار  وت  ! خـیرات

؟ میا هدنام  وت  مالک  ياهزار  فشک  رد  ناوتان ، ردق  نیا  یتقو 

.مراد ما  هتفرگ  رابغ  ياه  باتک  يال  هبال  وت ، زا  يراگدای  ریظن ! یب  تغالب  يا 
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ناج يالج 

( ناوتان يریگتسد  )

ییازریم دیعس  دمحم   / ماعطا معط 

.دنخرچ یم  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  مان  ظفلت  هب  اه  نابز  مامت  دور ، یم  يدرمناوج »  » و يریگتسد »  » زا نخس  هک  اج  نآ 

.تسه زین  ناناوتان  زا  يریگتسد  دشاب ، هک  هچ  ره  ینابرهم  تسا و  ینابرهم  تیالو ، تسا و  تیالو  رالاس  ناوراک  مالسلا  هیلع  یلع 

.میباتشب نافیعض  يریگتسد  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نامیالوم  يادتقا  هب  دیاب 

.میتسرفب منبش  مرس  هنشت ، اه  خرس  لگ  ياه  گر  هب  قیرزت  يارب  دیاب 

.دنرذگب رابیوج  زا  تمالس  هب  ات  مینک  کمک  اه  هچروم  یتشک  هب  دیاب 

.میهد هانپ  تسا ، هدرب  داب  ار  ناشنایشآ  هک  ییاه  هدنرپ  هب  دیاب 

.میربب هیده  هملک  ذغاک و  تسا ، هدیرخن  يا  هزات  قشم  رتفد  تسا  هام  دنچ  هک  یکدوک  يارب  دیاب 

.میورب هانپ  یب  یکرتخد  هفطاع  هرفس  ینامهیم  هب  کچوک ، یکسورع  اب  دیاب 

.دنا هتخود  رد  هب  مشچ  نابرهم ، مالس »  » کی راظتنا  رد  هک  میورب  ینادنملاس  رادید  هب  دیاب 

.میزادرپب نیکاسم  ماعطا  نامیتی و  مارکا  هب  نارگید ، مشچ  زا  رود  هب  راو ، یلع  دیاب 

.نوبُحت اّمم  اوقِفُنت  یتح  َربلا  اولانَت  َنل  هک : میشخبب  میراد ، یم  تسود  هک  هچ  نآ  زا  دوش  یم 
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« مورحملا لئاّسلل و  مولعم  ٌقَح  مِهلاومأ  یف  و   » هک میشاب  يدارفا  هتسد  نآ  زا  شاک  يا 

! مینک ماعطا  هللا  هجول  مالسلا ، هیلع  یلع  نوچمه  شاک 

! میشچب ار  ینابرهم  معط  ناگداتفا ، زا  يریگتسد  اب  شاک 

یناما مثیم  / یلدمه

هکـس درذگب و  هکلب  يرذـگهر  ات  تساهراوید ؛ هشوگ  طقف  ور ، هدایپ  زا  يریقف  مهـس  یتقو  مینیـشنب ، اشامت  هب  اجک  رد  ار  تیناسنا 
؟ دراذگب شیاه  تسد  رد  زیچان  يا 

مَرِگ هب  مَرِگ  ار  نارگید  ندـش  گرزب  نزو  درادرب و  وزارت  دـیاب  يریغـص  كدوک  هک  یتقو  مینیـشنب ، اشامت  هب  اجک  رد  ار  تیناـسنا 
؟ درامشب

مه يور  رهش ، رد  يردام  هتسخ  ياه  کلپ  هک  یتقو  مینیشنب ، اشامت  هب  اجک  رد  ار  تیناسنا 

؟ دشابن نهپ  شیاه  کشا  هرفس  هناخ  رد  بش  ات  دتفا  یم 

: دنا هتفگ  هشیمه 

نک ناجاتحم  تمدخ  ناهج  هب  یناوت  ات 

یملق ای  یمدق  ای  یمرد  ای  یمد  هب 

دهاوخ هعرج  هعرج  ار  شیاه  هیرگ  يردام  هن  دش ، دهاوخ  یگدـنز  زا  هدنمرـش  يردـپ  هن  دـشابن ، مه  تسد  رد  ناماه  تسد  رگا ،
: دیشون

.دنراک یم  ناشدوخ  هچغاب  رد  طقف  ار  يداش  اناوت  ياه  تسد  دنتفا و  یم  رانک  ناوتان  ياه  تسد  هک  یتقو  دوش ، یم  هایس  هچ  ایند 

سمل ار  شعون  مه  یناوتان  ینعم  یسک  یتقو  تسا ، رت  گرزب  مه  ایند  زا  اه ، مدآ  کچوک  لد  یلو  تسین ، گرزب  اهردق  نآ  ایند 
.دنک یم 

.دزاس یم  هک  تساه  مدآ  ام  یلدمه  ار  یگدنز  نیریش  خلت و  تسیچ ؛ هک  دناد  یمن  نیریش  خلت و  ایند ،

ناتـسمز رد  دـنزن ، خـی  اـت  دـنک  یم  هیدـه  يرگید  هب  ار  شیاـه  تسد  یـسک  هک  اـج  نآ  مینیـشنب ، اـشامت  هب  اـجک  رد  ار  تیناـسنا 
؟ تشونرس

! ریگ نماد  نامولظم  هآ  دوش و  ریگارف  نامورحم  جنر  هک  ادابم 
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! دریگب تسد  هب  يرادن  هساک  دوش  روبجم  نام  یکی  هک  مه  زا  میوش  رود  ردق  نآ  دنوش و  هبیرغ  مه  اب  ناماه  هاگن  هک  تسا  فیح 

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / ینابرهم شوخ  يوب 

.دنک یمن  ساسحا  ار  هدایپ  رباع  طخ  زبس و  غارچ  شدیپس ، ياصع  هک  دشاب  ییانیبان  ياپ  هباپ  نتفر ، دیاش  ناوتان ،» يریگتسد  »

.تفرعم تاعافترا  يادنلب  زا  هداج ، ضرع  یهاتوک  نیمه  رد 

هب دیاش.تسا  هتـسب  یکدوک  نیریـش  ياهتذل  رب  ار  ناشیولگ  هار  یمیتی ، ضغب  هک  دشاب  یناکدوک  شزاون  دیاش  ناوتان ، يریگتـسد 
.دوش یم  منبش  ياهدیراورم  زا  رپ  نادنملاس ، هناخ  رد  یمالس  قوش  هب  هک  دشاب  یمیرم  ياه  لگ  زر و  زمرق  ياه  هچنغ 

...هدنام یقاب  نامز  زاوآ  ریز  تسا  اه  لاس  شیاه ، لد  درد  ياه  هراپ  هک  دشاب  يا  هتسکش  ياه  بلق  زا  ییوجلد  دیاش ،

.دنز دنویپ  وا »  » تینادحو هب  ار  ما  ییاهنت  دناوت  یم  هک  يا  هظحل  .تسا  نم »  » زا ریغ  هب  ندیشیدنا  يا  هظحل  ناوتان ، يریگتسد  و 

ياه کلپ  تشپ  ار  سامتلا  هک  ییاه  مشچ  رانک  زا  دریگ ، یمن  هدـیان  ار  زاین  ياـه  تسد  هک  یلد  اـب  تیعمج ، نیمه  ياـه  هبـال  زا 
.تسا هدرک  ناهنپ  وربآ 

(1)« .هدنب تسد  رد  دوش  عقاو  هک  نآ  زا  شیپ  یلاعت ، كرابت و  راگدرورپ  تسد  رد  دوش  عقاو  هقدص  (: » مالسلا هیلع  ) قداص ماما 

هب هراـبود  شدـییوب و  یم  دیـسوب و  یم  تفرگ ، یم  نآ  زا  سپ  لـئاس ، تسد  هب  ار  نآ  تشاذـگ  یم  داد ، یم  هقدـص  یتقو  مردـپ  »
(2)« .دومن یم  میدقت  لئاس 
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لاصو دهش 

ییازریم دیعس  دمحم  / هراتس هلجح 

، بآ اب  ردام ، يدیـشوپ و  ار  تیاه  نیتوپ  یتسب ، ار  تنادمچ  هک  يزور  .تفرگ  باق  ار  تدـنخبل  نیرخآ  هچوک ، ریـسم  هک  يزور 
اج چـیه  رد  هک  دوب  يا  هناخدور  وت  لد  هک  ارچ  تساـیرد ، وت  دـصقم  هک  یتسناد  یم  دـیاش  زور  نآ  درک ، نشور  ار  تهار  دادـتما 

.تفرگ یمن  مارآ  ایرد  زج 

.دنک یم  نشور  ار  هناخ  سکع ، باق  رد  تا  يدبا  دنخبل  دهد و  یم  ناشن  ام  هب  ار  ایرد  تمس  تنامشچ ، سکع  وزرما ،

هب نانیا  زا  يدوب و  تقیقح »  » هولج دـهاش »  » يداهن و مدـق  دوهـش »  » هناتـسآ هب  هک  یتسه  يدرم  ناـمهوت  دـنمان ؛ یم  دیهـش »  » ار وت 
.يدوشگ رپ  تداهش »  » عافترا

؟ درک تشومارف  ناوت  یم  رگم  روضح ،»  » همه همه  نیا  اب  مینیب ، یم  ار  وت  مان  زا  يّدر  مینک ، یم  هاگن  هک  ار  رهش  هشوگ  ره 

.دنا هتشاد  ياپرب  يدیهش  دای  هب  نامسآ  رد  هک  تسا  يا  هلجح  هراتس ، ره  وزرما ،

یمن یسک  دشاب ؛ هتشاد  ار  شتقایل  هک  دنیشن  یم  یسک  هناش  رب  منبش ، یمرن  هب  هک  تسا  يا  هراتس  تداهش  دنیوگ : یم  اه  ینامـسآ 
.دورب تداهش  هراتس  ندیچ  هب  روت  اب  دناوت 

! دیهش يا 

! یتفاتش باتفآ  رادید  هب  هنییآ ، زا  يراب  هلوک  اب  هک  تلاح  هب  اشوخ 
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! ینک نامشومارف  هک  ادابم  .دنز  یم  هسوب  تیاپ  در  رب  باتفآ ، دناوخ و  یم  يدورس  ار  تتداهش  میسن ، حبص ، ره 

! دسرن ام  یکاخ  ماشم  هب  رگید  دنخبل ، رطع  هک  ادابم 

و رورغ »  » درد هب  دـنوش و  نیگنـس  تمان  هناورپ  ظفلت  يارب  نامیاهبل ، هک  ردـق  نآ  مییآ ؛ راچد  تلفغ  درد  هب  زور ، هب  زور  ادابم ك 
! میوش راچد  یشومارفدوخ » »

ییازریم دیعس  دمحم  / ناهج مان  نیرت  نشور 

؟ منک وجتسج  ار  ترازم  اجک  رد 

.تسا هوک  وت  رازم  تسا ، نافوت  وت  رازم  تسایرد ، وت  رازم 

.تساه ینشور  مامت  وترازم  تسایند ، ياه  یبآ  مامت  وت  رازم 

دهع رـس  رب  ناج  ياپ  ات  يدرپس و  رـس  راهب  نادـناخ  تیالو  هب  هک  تزبس ، حور  هب  تسا  یتاراـشا  دـیور ، یم  نیمز  زا  هک  هزبس  ره 
.يدنام شیوخ ،

.تسوت يایور  نینوخ  نهاریپ  دیور ، یم  هک  یقیاقش  ره 

! نشور درم 

.دناوت ياه  مان  میسن  ناراب و  همشچ ، دیشروخ ، هام ، هراتس ، یتسین » مانمگ   » وت

.دنشخرد یم  ناهج  هظفاح  رد  وت  ياه  مان 

! يدش دوخ  مان  زا  رت  بیرغ  یتشذگ و  شیوخ  مان  زا  هک  وت  رب  مالس 

! تسایند مان  نیرت  هزاوآ  رپ  تمانمگ  مان  هک  يدیهش  يا 

ياهرگنس  » زا دشوج و  یم  ناهج  تریغ  ياه  گر  رد  ، نوخ لثم  تمان  یتسه و  كاخ  نادجو »  » وت .يراد  هناخ  ناهج  بلق  رد  وت 
.دروآ یم  رب  رس  ناهج » يدیلک 

ار ناملاظ  ياه  مان  تقیقح  تا  یمانمگ.دنز  یم  طخ  ار  ناهج  هایس  ياه  مان  همه  تا  یمانمگ  .دنک  یم  حتف  ار  ناهج  تا  یمانمگ 
نامز دشک و  یم  نالطب  طخ  ناراکمتـس  هیجوت  رب  .دنک و  یم  همکاحم  ار  ناهج  هک  تسا  یتقیقح  تا  یمانمگ  .دـنک  یم  راکـشآ 

.دنک یم  رداص  ار  ناگدازآ  يدازآ 

.تسایند مان  نیرت  نشور  تمان ، یمانمگ  هک  يدیهش  يا  مییوگ ، یم  مالس  ار  وت 
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يدمحا ناخ  دوواد  / تمدوب هدید  رایسب 

.تسکش دش ، مخز  دش ، راوآ  دیخرچ ، شرس  رود  دیخرچ ؛ نطو 

زیچ همه  نطو  .یناشیپ  قیمع  ياه  نیچ  تشاد و  تروص  رـس و  رد  هک  يدـنچ  یگتـسکش  اب  ردام  لثم  يزیچ  .دوب  ناـمهانپ  نطو ،
.درک یم  طوقس  تشاد  هدوشگن ، لاب  .دز  یم  رپرپ  تشاد  لاح  هک  دوب  نامهانپ  نطو  ...دوب 

.شنتسکش زا  شیاهراوآ ، زا  شا ، هتسکش  ياه  لاب  زا  میتفرگ  یم  دیاب  ار  نامهاگن  .تشادن  یهوکش  دوبن ، ییاشامت  يزیچ 

...دوب نامدیما  هک  هچ  نآ  همه  زا  میدش  نایرع  .میتسکش  ام  .میتفر  ورف  دوخ  رد  .میتفرگ  ار  نامهاگن 

( مدوب هدرکن  كرد  ار  وت  هاـگن  قیمع  نم  و   ) نم ياـه  هاـگن  لـثم  رهاـظ  هب  یتـشاد  ینامـشچ  نیا -  زا  شیپ  اـت  متخانـش  یمن  ار  وت 
، دز یم  نوریب  دجـسم  هچیرد  زا  نذوم  يادص  هک  ياه  هظحل  اهنت  راک و  راک و  راک و  یلاوتم  ياهزور  رد  دوب  هدـش  هرگ  تناتـسد 

.بارحم هب  هدرپس  ناج  مدید و  یم  بآ  هب  هدرپس  لد  هشیمه  زا  رتاهر  ار  تیاه  تسد 

هویگ ای  يا  هوهق  ای  دـندوب  هایـس  تسین ، مدای  تسرد  لاح  هک  ییاه  شفک...ولج  هب  ور  یگدـیمخ  یمک  اب  دـندوب  راوتـسا  تیاـهاپ 
.گنر هبنپ  ياه 

بات و چـیه  یب  ام ، میدوب  هدـش  ناـیرع  میدوب ، هتفرگ  ار  ناـمهاگن  ام.تسکـش  دـش و  مخز  .دـش  راوآ  نطو  زور  نآ...هک  دـعب  اـت 
.یناوت

ضوح زا  ار  تسد  يدـمآ و  دجـسم  هب.يدرک  زاب  راک  ياـهزور  هرگ  زا  ار  تیاـه  تسد.وت  يدوب  هدیـشک  ار  تیاـه  شفک  هنـشاپ 
.يدرپس بارحم  هب  نادنچ  ود  اما  ار  تلد  ار و  تناج  یتفرگ ، زاب  دجسم  لالز  هشیمه 

رون .تتروص  يور  دـشاب  هتخیر  دـشاب و  هدـمآ  نوریب  تا  هنیـس  زا  راگنا  يزیچ...يدروآرد  تتک  لـغب  بیج  زا  ار  تلیمک  ياـعد 
.درک یم  تسپاولد  دوب و  نیریش  هک  يا  هغدغد  ای  دوب ، روش  دوبن ،
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.راک ياهزور  نیا  هرگ  ندش  هراپ  سپاولد  هن  تسناد و  یم  ار  وت  نامشچ  زار  دوب و  درم  دوخ  هک  يرسمه  سپاولد  هن 

...تسکش دش ، مخز  دش ، راوآ  دیخرچ ، شرس  رود  هک  دوب  نطو  شا  هغدغد 

.يدرک یم  اج  هباج  ار  هویم  ياه  هبعج  راب ، هرت  رازاب  رد  اج  نآ  .نیا  زا  شیپ  تمدوب  هدید  رایسب 

تسد رد  یفیکاب  .هسردم  هرطاخرپ  ياهزیم  تشپ  یتح  ای...هاگـشناد  هرادا و  رازاب و  هچوک و  رد  نیا ، زا  شیپ  تمدوب  هدید  رایـسب 
.دادرم يامرگ  رد  زیر  قرع  ناتسمز و  يامرس  رد  نازرل  لغب ؛ ریز  ییاه  باتک  ای 

.تناشخرد نامشچ  زار  ای  متسناد ؟ یم  نهذ  توافتم  ياهراگنا  زا  يزیچ  ایآ  اما 

هدـش مرگ  .منیبب  ار  ترگ  شـسرپ  هاگن  ات  مدوب  هتخادـنا  نییاپ  ار  مرـس  .دروخ  یمن  هرگ  تهاگن  رد  مهاگن  .دوب  هداـتفا  نییاـپ  مرس 
الاح ملد و  دوب ، هتـشادرب  كرت  .دوب  هتـسشن  میاه  مخز  رب  هک  نیا  لثم  یمهرم  .دـناشوپ  یم  ار  ما  ینایرع  يزیچ  .لاح  نیا  اـب  مدوب 

.دروآ یم  رب  مه  هب  ار  اه  كرت  يزیچ  تشاد 

.یتفر یتفرگ و  هحلسا  یتشون و  مان  ، وت يدمآ  دجسم  هب 

يدوب هتخوس  .دراذگ  یم  مدـق  كاپ  یناتـسلگ  رب  هک  رذـگهر ، یمیـسن  تأیه  رد  زج  .دـید  تمهاوخن  رگید  هک  متـسناد  یم  نم  و 
هک يرارق  یب  هدـنرپ  .تخوس  یم  هشیمه  هک  تلد  دوب و  تحور  تیزیچ ، همه  .یتشادـن  نتخوـس  هراـبود  يارب  ییاـج.نیا  زا  شیپ 

.دوب هدوشگ  رپ  تنت  زا  شیپ 

.دیایب الاب  تمان  طخرـس  ات  دناوت  یمن  مهاگن  دنز و  یم  یتخـس  هب  ما  هنیـس  .دنا  هدرک  قرع  ردـق  نیا  میاه  تسد  ارچ  مناد  یمن  اما 
...و دهاش  يدیهش و  وت  یهاوگ ، وت  هک  مناد  یم 

؟ مزودب تمشچ  رد  مشچ  مناوت  یم  ایآ  تمدید  رگا  دید و  تمناوت  یم  مه  زاب  ایآ 

ییاضر هثدحم  / هدش هتفریذپ  يا 

! یتسه نیمز  يور  هب  ناسنا  هیآ  نیرت  گرزب  وت  .یتخیوآ  رد  هب  ار  ردام  لد  یتشذگ و  هچوک  چیپ  زا  هک  رخآ  ياه  هظحل  هب  مسق 

! ینیرت خرس  وت  دز  هسوب  ار  تا  یناشیپ  نیسح » ای   » دنب یناشیپ  هک  یتقو  هب  مسق 

.هدیمهف حور ، رد  يوش و  یم  هصالخ  کشا  رد  وت  ! یجنگ یمن  هژاو  رد  وت  هاگآ ! يا 
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؟ یتسین ناذا  زیگناروش  ياه  هظحل  هداز  ایآ  وت  دسر ؟ یمن  ناراب  هب  ایآ  تلسن  وت  یشنیرفآ ؟ هروس  مادک  رابت  زا  وت 

؟ دنک یم  وت  دای  زا  هدنز  ار  ام  ناج  لد و  هک  تسین  وت  مرگ  مد  زا  يا  هرذ  میسن ، ایآ  نوگ ! هلال  ياحیسم  يا 

؟ ار وت  هلّذلا » اّنم  تاهیه   » دننز یم  دایرف  دننیشن و  یم  ام  ياه  مشچ  رد  هک  دنتسین  وت  رحس  مایپ  اه ، قیاقش  ایآ 

؟ تسین وت  جارعم  هتفرگ  باق  ریوصت  نامسآ ، ایآ 

؟ دنک یمن  يورآدای  ار  وت  زور  ره  حبص ، ایآ 

تسا و هداتسیا  راوتسا  نینچ  نیا  هک  هداد  هیکت  وت  زبس  يوزاب  هب  نامز  تسین ؟ ریظن  یب  قلطم  اب  وت  لصو  هناصلاخ  ریوصت  بش ، ایآ 
.تسوت نیرخآ  ربکا » هّللا   » رادماو ار  شرورغ  خیرات ،

! صالخا شجنس  قیقد  رایعم  يا  نامیا ! لکش  نیرت  هناقداص  يا 

ار وـت  تـمظع  زا  يا  هرذ  هژاو ، نیمادـک  اـب  خـیرات ! حور  يا  نادــیواج ! يا  زیگنا ! تفگــش  يا  هزجعم ! يا  دــهاش ! يا  هاوـگ ! يا 
؟ منک يروآدای 

! نافرع ینارون  يامیس  يا  ! يدازآ هدنهد  تراشب  يا 

زاورپ يدروآ و  نیمز  هب  ار  نامـسآ  وت  .يدرک  عافد  ناسنا  زا  اه و  هیآ  زا  رون ، زا  نامـسآ ، زا  كاخ ، زا  وت.يدرک  عافد  نطو  زا  وت 
! یشنیرفآ فده  وت  ! یناسنا تقلخ  زار  وت  یملعم ! وت  .يدناشک  ریوصت  هب  كاخ  رد  ریظن  یب  یشیامن  اب  ار 

.يا هدنز  تیدبا  ات  هک  وت  يارب  دیرفآ ، وت  يارب  ار  ناهج  ادخ  .تساوخ  یم  ار  وت  مان  تمظع  زاغآ ، زا  ادخ 

! خیرات شوگ  رد  تا  هنوگ  نیسح  دایرف  داب  هدنز 

! تا يزابناج  نیشتآ  تیاور  داب  هدنز 

! هدش عیشت  یحو  دنمهوکش  ياه  تسد  رب  يا  نیرفآروش ! يا  تیاهن ! ار  هسامح  خرس  زرم  يا 

! هدیسر لاصو  هب  يا  قشع ! بحاص  تمحر  راوج  رد  هدیمرآ  يا 

! تشونرس نیا  وت  رب  داب  كرابم  راختفا  نیا  وت  رب  داب  كرابم  هدش ! هتفریذپ  يا  هدش ! تباجا  يا 

ص:33

هرامش 65 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاضر هدیمح  / عولط زا  يریوصت 

، ور شیپ  رس و  تشپ  ياه  هداج  رد  يور  یم  ییآ و  یم 

یم نامسآ  رد  تسا  یمخز  ياهدایرف  دوش و  یم  هلاچم  نامسآ  رد  تتسد  زورما  زورید و  ياوه  رد  یشک  یمن  یـشک و  یم  سفن 
دچیپ

در راذگب  دنبب ! رت  مکحم  ار  تنیتوپ  دنب  دروآ ، یم  رد  هزرل  هب  ار  خـیرات  تیاه ، ماگ  بوخ  يادـص  دـخرچ ، یم  تانئاک  رد  ترس 
مخز رد  هتسرون  ياه  قیاقش  تتسد و  رد  هتخوس  ياه  هفوکش  راهب ، يوب  زا  دوش  یم  راشرس  دنزب ، طخ  ار  كاخ  نهذ  تیاه ، ماگ 

، تیاه مشچ  رد  هدروخ  ناراب  ياه  هنوپ  تا ، هنهک  ياه 

ار تا  هیفچ  میسن ، زا  رترابکبس  ینک ، یم  رکف  توکلم  هب  تیاه ، ماگ  ریز  رد  هلاچم  توسان ، يرذگ ، یم  كاخ  زا  يوش ، یم  راهب 
، نشور ياه  همـشچ  زا  يروشنمرد  دریگ ، یم  جورع  يوب  تنوماریپ  و  ار ، تگنفت  ار ، تا  همقمق  ار ، تکالپ  يزادنا ، یم  ندرگ  هب 

، رون رد  گنر ، رد  يوش  یم  لح  .روبع  رابغ  زا  ییوش  یم  نت 

دوخ زا  تشهب ، يوب  دزرل ، یم  تیاپ  ریز  زیرکاخ ، دیآ ، یم  دـنب  تسفن  تا ، یناشیپ  رب  دیـشروخ  نامـسآ ، رد  هدرتسگ  تیاه ، لاب 
ریت ترس  رد  هلولگ  يادص  ینز ، یم  دایرف  دنک ، یم  تدوخ  یب 

رد دوش  یم  لح  تمزر  سابل  دـنوش ، یم  طسبنم  تیاه  نایرـش  دـچیپ  یم  دوخ  رد  ار  وت  رابغ  دوش ، یم  راشرـس  تیاوه  ، دـشک یم 
رد نامسآ  دنخرچ ، یم  ترادم  رب  هراتس  نارازه  يوش ، یم  وحم  دفاکـش ، یم  ار  رون  تیاه  تسد  زبس ، ترـس  یخرـس ، رد  گنر ،
ریز ار  نامـسآ  ترتسب  ياه  هناشرـس  زا  رتوبک  نارازه  ینک ، یم  زاب  ار  تیاه  تسد  دتفا ، یم  هدجـس  هب  رگنـس  دشک ، یم  تشوغآ 

يوش یم  در  دوش ، یم  زادنا  نینط  نامز  هدیچیپ  مهرد  ياهزیلهد  رد  تیادص  تسفن ، رد  دوش  یم  ریزارـس  تشهب  دـنریگ ، یم  لاب 
نیا دـهد  یم  روبع  يوب  دـنازرل ، یم  ار  رگنـس  ياه  هناـش  لـیمک  يادـص  هشیمه ، زا  رتراشرـس  شیوخ ، یب  ناـمز  ناـکم و  زرم  زا 

.كاخ
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رد هک  ییاه  هداج  دنا ، هدرتسگ  تیوربور  دولآ  هم  ياه  هداج  دنا ، هدـمآ  تزاو  شیپ  هب  کئالم  دـچیپ ، یم  ترـس  رد  زاورپ  ياوه 
یم نامـسآ  رد  ياه  تسد  .تا  يراهب  ياه  سفن  رظتنم  تسوت ، ياه  ماگ  رظتنم  تشهب  دشخرد ، یم  عولط  زا  يریوصت  ناشیاهتنا 

.زورما دکار  ياوه  زورما و  راشرس  ياوه  رد  یشک  یمن  یشک و  یم  سفن  دنیآ ، یمن  دنیآ و 

يرون ماهلا  !/ میدش هراتس  مه  ام  دیاش 

؟ تسه تدای  هک  ناماه  یگچب 

.میداد یم  ناشن  مه  هب  ار  نامیاه  هراتس  گرزبردپ ، هناخ  ماب  تشپ  يور  میتفر و  یم  الاب  طایح  یبوچ  نابدرن  زا  اه  بش 

هب دیآ  یم  هراتـس  لکـش  هب  اه  بش  الاب و  نآ  دور  یم  ، دورب ایند  زا  هک  ره  هک  میدرک  یم  رکف  میدش ، رت  گرزب  هک  دعب  لاس  دنچ 
.دنز یم  رس  اه  ینیمز 

.تسا هدش  دیهش  هک  تسا  داوج  ییاد  رسپ  امتح  ینارون ، هراتس  نآ  هک  میدوب  هدیسر  قفاوت  هب  مه  اب  اه  تقونآ 

یم زیر  میتخادنا و  یم  نییاپ  ار  نامرس  ، دز یم  کمشچ  هراتس  یتقو  میدرک ؛ یم  اشامت  ار  ییاد  رسپ  میتسشن و  یم  ماب  بل  نابرهم ،
.اهرت گرزب  شیپ  میدیود  یم  میدیدنخ و 

؟ دیآ یم  تدای.دز  کمشچ  ام  هب  ییاد  رسپ  يدید ؟ میتفگ ، یم  مارآ  مییوگب ، یسک  هب  ار  نامزار  هک  نآ  یب 

یم کمـشچ  اه  هچب  هب  الاب  نآ  زا  هک  میـشاب  يا  هراتـس  و.دوش  نامتمـسق  تداهـش  میدش ، یم  گرزب  تساوخ  یم  ناملد  ردق  هچ 
.دنادنخ یم  اراهنآ  دنز و 

یسک

هطقن نامه  رد  تسرد  ، ملاع فرط  نآ  زا  یناشکهک  یقرش  يوزاب  يور  دیاش  اهرترود ، نآ  ياه  هراتس  زا  یکی  دیاش  دناد ؛ یم  هچ 
تداهـش غاب  رد   » هک يا  هدینـشن  رگم.دروخب  مقر  وت  نم و  مان  هب  يا  هراتـس  يزور  تسا ، نراقت  رد  يریـش  هار  ناشکهک  اـب  هک  يا 

؟» تسا زاب  زاب ،

.ندش هراتس  دیما  هب  نک ؛ اعد  سپ 
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مادقا ینارماک  مرکا  / ناگتشرف لاب  يوب 

! يدیشک الاب  مخز  نارازه  ینیگنس  اب  ار  تیاه  هناش  رابکبس ، هچ 

! یتشاذگ اپ  تا  يا  هشیش  ياه  ضغب  رب  هناروبص ، هچ 

.یتشذگ رون  ياه  هنزور  زا  وت  و 

! تماهش هسامح و  همه  نآ  زا  تسا  هتشذگاه  لاس 

.دزو یم  ناتدوبن  زا  بات  یب  رارق و  یب  يدازآ ، میسن  هک  تساه  لاس 

.دشخرد یم  امش  مان  هسامح ، هچ  نآ  ره  دادتما  رد  هک  تساه  لاس 

.دنا هدرپس  داب  هب  وسیگ  اه  قیاقش  هک  تساه  لاس 

؛ درپس دای  هب  دیاب  ار  زورید 

، دیتشادرب اه  هشیدنا  زا  هدرپ  هک  زورید 

، دیدناکت ار  اه  هژاو 

دیدناروش ار  قشع 

.دیدیرفآ هسامح  و 

.دنیب یم  رات  نامدوهش  نامشچ  یگدنز ، يوهایهرپ  رارمتسا  رد  کنیا ،

.تسش ار  اه  مشچ  زورما  دیاب 

.دیکچ یم  دیشروخ  ناتیاه ، مشچ  هشوگ  زا  زورید ،

، دز یم  جوم  امش  ناتسد  رد  باتهم 

.دیراب یم  خرس  ياه  همزمز  ناتمالک ، زا  دمآ و  یم  تمایق  يوب  نات  هسامح  زا 

.دیگنل نامز  ياپ  دندرمژپ و  اه  لگ  دیدیچوک ، یتقو  .دمآ  یم  ناگتشرف  لاب  يوب  امش ، یلاوح  رد  زورید ،

.مینک یمن  ناهنپ  امش  زا  ار  ناماه  کشا  رگید  .تسش  ار  اه  مشچ  زورما  دیاب 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / نامسآ ياه  هداج  هرتسگ 

.تفرگ یم  شتآ  یگنشت  زا  كاخ ،

یتیوه یب  بش  رد 

دندرک ساسحا  ار  تیلووسم  راب  تا ، یمخز  ياه  هناش  و 

يدوشگ رپ  هدنخ ، شتآ و  يالبال  زا  يدش و  هدنرپ 

يدیشک شوغآ  رد  ار  نامسآ 

یتشاد نامیا  تیاه  تسد  مرح  هب 

يدناکت تا  هتفرگ  كاخ  نماد  زا  ار ، اهربا 

دنارابب ناراب  نامسآ ، دیاش  ات 

دندیسوب یم  ار  كاخ  هدروخ  مخز  ياه  تسد  هک  ییاه  كرپاش  دندوب ؛ هنشت 

يدیراب خرس  هرطق ، هرطق  وت ، و 

اه كدصاق  لاب  ياه  لوات  يور  رب 

تسا زونه  هک  مه  زونه  و 

يا هدش  کح  اه ، هیناث  ضبن  يور  رب 

.تیاهزور نآ  هنابش  ياوجن  هک  نانچ 

میرگ یم  ياه  ياه 

یسر یم  شوگ  هب  نازیوالق »  » ياه يدنلب  توکس  رد 

ینز یم  دایرف  ار  دوخ  نونجم ،» هریزج   » هرطاخ ياهرازین  رد 

، بش ره  يوش  یم  عییشت  وت 

اه هناورپ  تعیاشم  رد  هرطاخ و  ياه  تسد  يور 
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دوب اپرب  لاصو  مزب  هک  روضح ، ياه  ناتسبش  رد 

، هدرتسگ قشع ، هداجس  هرفس  و 
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.یتشادن یمانمگ »  » زا ریغ  یتیوه 

.تسا ییایر  یب  لالز  رد  ندش  بوذ  قشاع ، تیوه  هک 

یقلاخ یلع  / هتخوس رپ 

ار تنتخوس  بت  میدینش  هک  سب  زا 

ار تندب  غارس  میتفرگ  دای  زا 

میدیشک شوغآ  رد  بوقعی  هب  بوقعی 

ار تنهریپ  وت و  شخبافش  هودنا 

زییاپ هب  هدرک  وخ  هک  هدروخ  كرت  كاخ  نیا 

ار تنت  ياه  لگ  هدش  ناتسلگ  هرابکی 

دننیشنب اشامت  هب  ناغالک  هک  ادرد 

ار تندزرپ  دوخ  طش  رد  نم ! هناورپ 

راب نیا  تردام  يربخ ؟ یب  كدصاق  وک 

ار تندمآ  هدش  هدامآ  رس  هب  رداچ 

كاخ رب  هدش  يراج  هک  تسا  هراتس  دور  کی 

ار تنفک  خرس  هشوگ  یسک  هدرک  او 

داد یم  هتخوس  رپ  يوب  ارچ  كاخ  نیا 

ار تندش  رتوبک  دروآ  ربخ  یتقو 

این یقاتشم  دیمح  دیس  / وت ياه  مشچ  گوس 

تیاه هرطاخ  ساپ  هب  بش  ره 

مکچ یم  کشا  نوچ 
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وت دای  تبرغ  رد  و 
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ار تهاگن  رتسکاخ 

داب دنت 

موش یم  دایرف  ار  تخرس  مایپ  و 

! نم نیریش 

وت ياه  مشچ  گوس  رد  نم 

موش یم  داهرف 
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نوتیز مخز 

ییازریم دیعس  دمحم  «/ ...تسین امش  ِنآ  زا  كاخ  نیا  »

.تسین امش  ِنآ  زا  كاخ  نیا 

دیرادرب ار  ناتیاهرادراخ  میس  دینک ، عمج  ار  ناتیاهاپ  ّدر 

.دیورب تسا ، رازیب  امش  زا  هک  يایند  زا  يرگید  ياج  هب  و 

.دنک یمن  راکنا  ار  راهب  تقیقح  زییاپ ، همکچ  ریز  رد  یخرس ، لگ  چیه 

.دنک یمن  مخرس  یتلادع ، یب  نافوت  لباقم  رد  غاب ، نیا  رد  یناوج  هقاس  چیه 

دیا هدرک  شومارف  ار  ناهج  ياه  تعاس  تقیقح 

، دیا هدروآ  هانپ  قیتع »  » ياه باوخ  هب  و 

.مییآ یم  ناتلابقتسا  مسارم  هب  گنس »  » اب زور  ره  مینک ، ناتاردیب  تلفغ  باوخ  زا  رگم  ات  هک  تسا  هنوگ  نیا 

تسا هزات  نانچمه  ناماه  هنیس  مخز  دیا ، هتفرن  كاخ  نیا  زا  هک  یماگنه  ات 

.تسا يراج  نات  یپ  رد  امش ، زا  ماقتنا  لابند  هب  نامنادیهش ، نوخ  نانچمه  و 

: تسا کیدزن  ماقتنا  ماگنه  ار  ناراکمتس  هک  دیتسناد  یم  شاک  يا 

« نوِبلْقنَی ٍبلَْقنُم  ُّيأ  اوملظ  َنیذَّلا  ُمْلعَیَس  «َو 
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«. ٌبیرق ٌحتف  هّللا و  نم  ٌرصن  : » هب میراد  نیقی  ام  هک  دیناوخم  ام  رب  ار  شیوخ  قیتع »  » ياهایور هدوهیب 

.تسا هتخورفارب  درُخ  یشتآ  کیرات ، یبش  رد  هک  دیتسه  یسک  لثم  امش 

، دنوادخ هک  دیرادم  شوخ  لد  شیوخ ، تقوم  شتآ  هب 

.دنام دیهاوخ  نادرگرس  تلذ  ياه  نابایب  رد  نانچمه  درب و  دهاوخ  ار  ناترون 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / خرس ياه  هفوکش 

! ناتسگنس رهش  ياه  گنسلگ  رب  مالس 

! یشوماخ هرجنح  رد  هدیکت  ياه  هنذأم  ادخ و  رهش  نیرت  بیرغ  رب  مالس 

! سدق نامسآ  هتسب  ياه  هرجنپ  نازییاپ و  هشیمه  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رب  مالس 

.تسا هتشادرب  مخز  لگ  اه ، هراپمخ  تشم  زا  ناشاه ، هنیس  هک  رهش  ياهراوید  رب  منک  یم  هاگن 

.تسا هتفرگ  اپ  یناشفشتآ  .توکس  رتسکاخ  ریز  تسا و  هتفرگ  رگ  يدازآ ، ضبن  رد  هک  ییاه  هیناث  دتمم  توکس  رب  منک  یم  هاگن 

يولگ دـننیب ، یمن  تسا و  هداتـسیا  راوتـسا  ریوزت ، ماب  يادـنلب  رب  هک  مرگن  یم  ار  رـشب » قوقح  نامزاس   » يولباـت هدـننک  هریخ  نییزت 
ياه نابایخ  رد  ار  تقیقح  ندش  یخالـس  دنیب  یمن  تسا و  هتـشادرب  مخز  تنوشخ ، ياه  سکرک  زیت  ياه  نادند  زا  هک  ار  يدازآ 

.دنا هدز  اه  بل  رب  یشوماخ  رهم  دننیب و  یم  ای  نیطسلف ، خرس 

.خرس يدازآ  زا  یشوپنت  دراد و  نت  رب  تداهش  گنر  رهش ، ياه  نابایخ  ياه  یشاک 

.رورغ ياه  تب  نداتفا  هاگیاج  تسا و  نیطایش  مجر  هاگداعیم  مالسلا ، هیلع  لیلخ  رهش 

.تسا لاب  نینوخ  ياه  كدصاق  قشاع و  ناگدنرپ  رهش  مالسلا ، هیلع  لیلخ  رهش 

.دنازوس یم  ار  هتخوس  لاب  ناگدنرپ  سفنت  هیر  هک  دهد  یم  درگوگ  توراب و  هتخوس  يوب  گنس ، رهش  نامسآ 
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قـشاع ياه  خرـس  هنیـس  نابز  زا  يدازآ ، لزغ  نیرتابیز  هاگیاج  نامـسآ ، .تساهوتـسرپ  لاـب  هرتسگ  نما  میرح  نامـسآ ، یبآ  هنیس 
نیگنر رتچ  ریز  يدازآ ، ياهوتـسرپ  هک  ینامز  ات  اما  دشاب ، هدـشن  هریت  اه  سکرک  سحن  لاب  ریز  ، نامـسآ یبآ  هک  ینامز  اما  تسا ،

.دنهد رس  يدازآ  ياه  همغن  دنرتسگب و  لاب  نامک 

«. دندرک وربآ  یب  ار  زاورپ  اه » شافخ  »

، دور یمن  رتالاب  ناتسرپ ، بش  دتمم  یهایس  زا  اه ، مشچ  تعسو  تسا و  هتـسب  خی  تقادص  رارکت  زا  ، اه هیناث  ناهد  هک  زورما  يرآ ،
یم لحاس  روبص  ياه  نش  رب  ار  شا  هتفرگ  لد  ایرد ، .دنز  یم  اپ  تسد و  دوهی  ناشوپ  هقرخ  راصح  رد  سدقم ، نیمزرـس  هک  زورما 

.دنا هدرک  مگ  اه  جوم  يوهایه  رد  ار  ناشگنت  لد  اه ، یهام  دبوک و 

دنب ندرگ  ایرد ، هنیـس  يور  يدازآ  شورخ  ناشفـشتآ  نیلوا  اب  ات  دـنا  هداتـسیا  شوگ  نیگمغ ، لحاس  يور  اـه  یهاـم  شوگ  ماـمت 
.دننک توعد  يدازآ  ینامهم  هب  ار  اه  یهام  دننیچب و  يدازآ  دیفس 

شتآ اه ، یهانگ  یب  باوج  تسا و  هدـش  هلاچم  زواجت  غوی  ریز  رد  يدازآ  هک  ددـنبن ، هنیپ  اـه  گنـس  زا  ار  ناـشیاه  تسد  هنوگچ 
؟ اه نیتوپ  هنایشحو  موجه  تسا و  اه  کنات 

ناگتشرف ياه  مخز  يور  مناکت و  یم  ار  نوتیز  .مزیر  یم  اه  نابایخ  خرس  ياه  یشاک  يور  مناکت و  یم  مدوجو  نافوت  رد  ار  ایرد 
.تسا هدرک  نت  رب  يدازآ  دیفس  سابل  رانا ، خرس  ياه  هفوکش  اب  هک  منیب  یم  ار  نیطسلف  .مراذگ  یم  نیمز 

دورـس مه ، اب  ادـصمه  دننیـشن و  یم  نطو  نماد  يور  هتـسد ، هتـسد  هک  دـهد  یم  ار  رجاهم  ياهوتـسرپ  روضح  يوب  شیاـه ، سفن 
.دنیوش یم  ناراب  ریز  ار  دوخ  یمخز  ياه  لاب  دنهد و  یم  رس  يدازآ 

ییاضر هثدحم  / اهربا يوس  نآ  يا  هناخ 

دناوت یمن  یـسک  هک  يا  هناخ  تسا ؛ هتـسب  شقن  وت  ياهایور  رد  هاوخدوخ ، ياه  همکچ  يوهایه  زا  رود  اـهربا  يوس  نآ  يا  هناـخ 
.وت يارب  طقف  يا  هناخ  دریگب ، وت  زا  ار  نآ 
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وت دوب و  نیمز  يور  رب  ییایور ، هناـخ  نیا  شیپ ، يدـنچ  .دوش  یمن  هدـید  نآ  يور  رب  هاوخدوخ ، ياـه  همکچ  ياـج  هک  يا  هناـخ 
هب يایند  نیا  رد  هک  يدید  يدمآ ، تدوخ  هب  یتقو  دیـشاپ و  مه  زا  هک  دییاپن  يرید  تنیریـش  يایور  یلو  ییایور ، هناخ  نآ  نکاس 

يارب ییاـج  یتـح  هک  ینامـسآ  یتـسه و  وت  ـالاح  .تسین و  وـت  يارب  کـچوک  هکت  کـی  یتـح  کـچوک ، هکت  کـی  یگرزب ، نیا 
.تسا هدز  مه  هب  ار  شیاه  هراتس  باوخ  اه ، نکفا  بمب  ياهادص  رس و  توراب و  يوب  هک  ینامسآ  .درادن  وت  كدابداب 

ياـه همکچ  يوهاـیه  زا  رود  يا  هناـخ  .دـید  یهاوـخ  نـیمز  يور  رب  رگید  راـب  ار  اـهربا  يوـس  نآ  ییاـیور  هناـخ  زور ، کـی  یلو 
نوتیز تخرد  کی  شراوید  زا  هک  يا  هناخ  .وت  يارب  طقف  يا  هناـخ  .دریگب  وت  زا  ار  نآ  دـناوت  یمن  یـسک  هک  يا  هناـخ  هاوخدوخ ،

.دنا هتـسشن  ریـسفت  هب  ار  وت  نیمزرـس  خیرات  مخز  ییاه ك  نوتیز  .دننز  یم  دایرف  ار  حلـص  ماغیپ  هک  یمخز  ییاه  نوتیز  تسادیپ ؛
هب تداهـش  دـیاب  ار  هناخ  نآ  .يروآ  تسد  هب  هدرک  هرگ  ياه  تشم  اب  دـیاب  ار  هناخ  نآ  .تسوت  راظتنا  رد  اهربا  يوس  نآ  يا  هناخ 

.دهدب ناغمرا  وت 

يارب طـقف  هناـخ  نآ  .تسوـت  راـظتنا  رد  هناـخ  نآ  .ینک  یحارط  نیمز  يور  رب  نوـخ ، نـشور  ياـه  هرطق  اـب  ار  هناـخ  نآ  دـیاب  وـت 
.یهاوخدوخ ياه  همکچ  يوهایه  زا  رود  يا  هناخ  یمخز ، ياه  نوتیز  رطع  زا  هدنکآ  يا  هناخ  اهربا ، يوس  نآ  يا  هناخ.تسوت 

هتسیاش تداعس  یلع  / گنس لد  زا  يا  هناوج 

درب یم  گنس  دادم ، ياج  شفیک  رد 

تشاک یم  گنس  شیاه  هچغاب  رد  لگ ، ياج 

؛ دوب گنس  سنج  زا  شیاه  يزاب  باسا 

گنس گنس ، گنس ،

اه کنات  هب  دراذـگن و  سپ  مدـق  کی  هک  دوب  هتـسب  نامیپ  دنیـشنن ، مارآ  اهراتفک ، ندـنار  نوریب  ات  هک  دوب  هتـسب  ناـمیپ  گنـس  اـب 
.تسین یمک  فرح  گنس ، هک  دنامهفب 

.دشکب نوریب  اه  گنس  نیمه  لد  زا  ار  شیادرف  هک  دراکب ، گنس  شا  هچغاب  رد  ردق  نآ  دوب  هداد  لوق 

هب ناـبز  برغ ، قرـش و  ياـه  ملق  هک  درـشف  یم  تسد  رد  ار  نآ  ناـنچ  تفرگ و  یم  تسد  هب  گنـس  دادـم ، ياـج  هک  دوب  یتدـم 
.دندوشگ فارتعا 
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.ار گنس  شیاه  تشم  ار ، مشخ  شیاه  مشچ  دروخ ؛ یم  مسق  ار  تبالص  شیاه ، هناش 

.دیچیپ یم  ار  نینهآ  نادرم  رورغ  شنهاریپ  رد  داب ،

.دناوخ یم  ارف  ییورایور  هب  ار  هوک  هک  تشاد  تهابش  ینادرم  هب  شا  یکدوک 

.تسا هتشاذگ  اج  رتسب  مادک  رد  ار  باوخ  دوب  هدش  ششومارف  هکردق  نآ  دوب ؛ هداتسیا  هنادرم  ار  روگ  ات  هاروهگ  هلصاف 

.تسب یم  شنیمزرس  اب  هک  دوب  ینامیپ  تشاد ، یم  رب  هک  مدق  ره  .تخیر  یم  شنیمزرس  ياه  گر  رد  ار  رورغ  شیاهاپ ،

، دنوش هرگ  هنوگچ  دـندوب  هتخومآ  یگچب  زا  هک  ناشیاه  تشم  هب  شیاه و  هلاس  هدراهچ  هب  شیاه ، هلاس  هد  هب  نیمزرـس ، نیا  الاح 
.دروخب مسق  ناشیاه  تشم  هب  تسناوت  یم  الاح  .درک  یم  راختفا 

.رت هدرشف  اه  تشم  رتشیب و  اهاپ  رورغ  دوش ، یم  رتشیب  اه  نادند  مشخ  هظحل ، هب  هظحل 

عیفر قریب  ار  ناشیاه  هیفچ  ناکدوک ، نآ ، رد  هک  دـنک  یم  عولط  ییادرف  اه ، گنـس  لد  زا  هک  دـنیبب  دـناوت  یم  نیمزرـس  نیا  ـالاح 
هک تسا  یتشونرس  ادرف  .دنراگنب  ناشدوخ  ملق  اب  ار  خیرات  هک  دنا  هدیـشارت  یملق  اه ، گنـس  زا  دنا و  هدرک  يزوریپ  ياه  هلق  نیرت 

.دیکچ دهاوخ  خیرات  هحفص  هحفص  رب  ناکدوک ، نیمه  یگنس  ياه  ملق  اب 

یمرخ هفطاع  / ناهج یسایس  هژاو  نیرت  مولظم 

ار ناتیاه  هناخ  دنـشک ، یم  شتآ  هب  ار  ناتیاه  نوتیز  تماق.تسا  ناهج  یـسایس  رابخا  یگـشیمه  لصفرـس  ناـتیاه ، هجـض  يادـص 
مکحم ناینب  تسا  هتـسناوتن  یتیمانید  چـیه  لاح  هبات  اما  درد ، یم  ار  ناتکاب  یب  ياـه  هنیـس  تواـسق ، ياـه  هلولگ  .دـننک  یم  رجفنم 

.دنک دوبان  ار  ناتداقتعا 

 - دوبن فیرح  ار  ناترورغ  اّما  دنا ، هتخاس  ای  و  دنا -  هتخاسن  ناترورغ  راجفنا  يارب  یحالس  چیه 

.دنتسین لیاق  یتحاسم  ناهج ، ییایفارغج  هشقن  چیه  يور  وت  نادنزرف  يارب  نیطسلف !

! درک یم  رداص  يا  همانعطق  تا ، هنیس  ياه  مخز  يارب  تینما  ياروش  شاک 

.تخانش یم  تیمسر  هب  ار  وت  ندیشک  سفن  قح  یناهج ، هعماج  شاک 

.تسا هدنام  میخژد  ياه  لاگنچ  ياج  ترهش  ياهراوید  يور  نیطسلف !
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ردو دننک  یم  هزم  هزم  ار  گرم  هک  یناکدوک  دنک ؛ یم  هتفشآ  ار  تناکدوک  باوخ  حبص ، ره  دادبتسا ، تخمز  ياه  همکچ  يادص 
زور ره  هک  یناناوج  دـنوش ، یم  ناوج  زور  ره  هک  یناکدوک  دـننک ، یم  نیرمت  ار  يداهـشتسا  تایلمع  ناش ، هناکدوک  ياـه  يزاـب 

.دننک یم  ناشتراسج  توهبم  ار  خیرات  هک  ییاه  هروطسا  دنوش و  یم  دیهش 

«. جرفلا ُحاتفم  ُربصلا  « ؛ نک ربص  زور  نآ  ات.يوش  یم  نیمز  ثراو  وت  هک  دیسر  دهاوخارف  يزور 

یقلاخ یلع  / ترفن ياه  هساولت 

.ینک راوآ  نابصاغ  رس  رب  ار  تا  هدش  لاغشا  نیمزرس  ياه  هدقع  ات  دوش ، یم  گنس  تیاه  تسد  ضغب  رد  دیشروخ ،

.دهد رارق  فده  ار  تیاه  هقیقش  سدق ، ناشوپ  همکچ  روآ  گرم  هاگن  راذگم  زیخرب !

.دبوشآ رب  ار  ناهج  ناربخ  یب  باوخ  دوش و  ناریو  شا  یلاها  رس  رب  رفک ، ياه  كرهش  هک  نانچ  نزب ؛ هرعن  وش و  دایرف 

.تسا هتخود  وت  ناوزاب  رب  مشچ  سدق ، هک  نک  راوآ  ناشربکتم  هرهچ  رب  ار  ترفن  ياه  هساملت 

.دور ورف  يدبا  یبورغ  هب  كاخ ، نیا  ناردام  رمع  دیشروخ  هک  نآ  زا  شیپ  زیخرب ؛

.دوش ناکاپان  هرفس  نیچ  تسد  نوتیز ، ياه  هخاش  هک  نآ  زا  شیپ  زیخرب ؛

اپ...دندرک سدـق  لاثم  یب  دـبنگ  راثن  ناج ، تیاهردارب ، ردـپ و  هچ  رگا  دـندرک ، اه  نابایخ  اه و  هچوک  رپرپ  ار  تیاهدـیما  هچ  رگا 
! شکن بقع 

.تسا وت  رب  زورما  سدق ، مشچ  هک  نادب 

.نک هدنرد  وید  نیا  یناشیپ  راثن  زیرب و  تا  هناخ  ياه  هناریو  ياه  گنس  رد  ار  وخ  مشخ  نک و  هرگ  ار  اه  تشم 

.ینیرفآ یم  وت  هک  تسا  یگرزب  هثداح  راظتنا  رد  خیرات ، هک  نادب 

.ینز یم  مقر  ار  خیرات  يادرف  وت 

.دننک ریجنز  رد  ار  ادرف  زورما ، کچوک  نادنزرف  ات  راذگم 
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نامز هچیرد  زا 

سرادم ییاشگزاب  زور 

هراشا

هنشراهچ

رهم 1383  1

نابعش 1425  6

Sep. 22  . 2004

یجنپ هجیدخ  / مراد تسود  ار  گنز  يادص 

.داب يوهوه  هب  توکس ، يادص  هب  .مدناباوخ  شوگ  هک  سب  زا  مدیسوپ ، یم  مدوخ  ییاهنت  تولخ و  رد  متشاد  رگید 

.يرارکت دبا  ات  ياهزور  زا  تکاس ، هشیمه  ياهراوید  زا  یلاخ ، ياه  سالک  زا  مدوخ ، زا  مدش ؛ هتسخ 

هچب همهمه  نیریـش ، خـلت و  تارطاخ  نیمزرـس  هب  مدرک ؛ یم  رفـس  اه  تسد  رود  هب  دوخ  ياهایور  رد  مدـش ، یم  گنتلد  هکراب  ره 
.دیبوک یم  ینهآ  هقرو  يوررب  شکچ ، کی  اب  هسردم ، ياباب  یتقو  گنز ؛ يادص  دنلب ، ياه  هدنخ  يادص  اه ،

.رادشک دنلب و  ياه  هزایمخ  يادص  يارب  یتح  دوش ، یم  گنت  زیچ  همه  يارب  ملد 
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تسکش یم  ار  هیاس  هتخت  توکس  هک  چگ  ریجریج  يادص  اه ، هچب  يداش  زاوآ  سرد ، ياه  سالک  ینیریش ! بوخ و  ياهزور  هچ 
.موش یم  رت  گرزب  گرزب و  مدناوخ و  یم  لوا  سالک  زا  اه ، هچب  ياپ  هباپ  لاس ، هب  لاس  هک  نم  و 

تقو چـیه  هک  درم ، نآ  و  دـمآ ، یم  ناراب  رد  هشیمه  رداـم  هک.یـسراف ، نیریـش  ياـه  هّصق  و  پ ؛ ب ، فلا ، یگلاـس ، تفه  عورش 
.دوب هک  مدیمهفن 

...و دندروخ  یم  لوگ  راب  ره  هک  يا  هداس  مدرم  دیچیپ و  یم  تشد  رد  هک  وگغورد  ناپوچ  يادص 

! یبوخ ناورد  هچ 

یتـح هک  ییاـهزور  نازومآ ، شناد  برطـضم  ياـه  هرهچ  ناـحتما ، روآ  هرهلد  ياـهزور  يارب  دوش ؛ یم  گـنت  زیچ  همه  يارب  ملد 
.دناوخ یم  ارف  شالت  هب  ار  اه  هچب  نیرت  شوگیزاب 

شنزرس زا  ای  دوب  اه  سرد  ندناوخ  هرابود  زا  مناد  یمن  هک   - اه يدیدجت  یتحاران  اه و  یلوبق  هدنخ  نتفرگ ؛ همانراک  روشرپ  هظحل 
.ییادج هام  هس  دش ؛ میاه  سالک  هشیمه  درگاش  توکس ، زور  کی  دعب ، و  ردام - ردپ و  ياه 

.درگاش نودب  ياه  سالک  مدنام و  نم 

.لّصحم نودب  هسردم  مدنام و  نم 

.ندوب زییاپ  يادص  گنز  هب  شوگ  تقو ، مامت  راظتنا و  هام  هس  مدنام و  نم  .روک  توس و  يراویدراچ  کی 

.دراد قرف  اهزور  مامت  اب  زورما ، مدرک  سح  مدش ، رادیب  هک  باوخزا 

.طایح اهور و  هار  اه و  هرجنپ  هرهچ  زا  رابغ  نتفُر  هب  درک  عورش  تشادرب و  ار  شراد  هتسد  دنلب و  يوراج  هسردم ، ياباب 

، سالک ياه  هیر  ات  داد  هزاجا  درک و  زاب  ار  اه  هرجنپ  تسُـش ، ار  هتفرگرابغ  ياه  هشیـش  درک ، ّبترم  ار  مهرب  مهرد و  ياه  تکمین 
.دنشکب سفن  ار  هزات  ياوه 
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« هسردم هام  زاب  نابرهم ، هام  زاب  »

اه ییالاب  سالک  دنریگ و  یم  نشج  هزات  ییایند  رد  ار  ناش  یگلاس  تفه  هک  اه  یلوا  سالک  دید ؛ مهاوخ  ار  اه  هچب  هرابود 

! نیمه .متسه  اه  هچب  قاتشم  هشیمه  هک  نم ، .دنسانش و  یمن  اپ  زا  رس  ناتسود ، رادید  قوش  هب  هک 

.گنز يادص  همهمه و  يادص  .دنغولش  اه  نابایخ  مونش ! یم  ییاپ  يادص  راگنا 

.دیدمآ شوخ  نم ! ياه  هچب  .مراد  تسود  ار  گنز  يادص  نم  ردق  هچ 
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نادابآ رصح  تسکش 

هراشا

هبنشکی

رهم 1383  5

نابعش 1425  10

Sep. 26  . 2004

یتیاده نیسح   / ایرد يوب  نیسپاو 

.تفاکش ار  ماگنه  یب  ياوه  نیا  دیاب  .درد  نویش و  يوب  دیآ ؛ یم  گرم  يوب  اهراوید  نیا  تشپ 

.تسا ناگتفخ  نیمک  رد  يا  هدروخ  مخز  گنلپ  نوچ  ریجنز ، رد  نادابآ 

رفاسم داب ، .نوخ  رد  تسا  هدـش  هریخ  نارادرـس ، مشچ.دزاـت  یم  كاـخ  یمارآاـن  رب  درد و  یم  ار  نیمز  قورع  گرزب ، يا  هثداـح 
.تساهرتسکاخ زا  هتشگزاب 

.تسا هدز  وناز  شیوخ  یباتهم  رازم  رب  ناریو  نادابآ  .درازآ  یم  ار  تریغ  ياه  هتشرف  هدنام ، ياوه  نیا  .دنا  هدز  اه  هراچ  رد  گنچ 
رذـج و رد  دولآ  لگ  هام  .دـنا  هدـیوج  ار  اه  هار  یمامت  اه ، هنایروم  .دزیر  یم  مه  رد  ار  اه  نابایب  توکـس  یپایپ ، ياه  هلولگ  ریفص 
ات دنشک  یم  دق  اه  نایرش  رد  اه  هدنرپ  .دنا  هدرک  هرصاحم  ار  ناتسزوخ  رورغ  مومـسم ، ياهداب  .تسا  هدرم  ورف  لیابق  گنر  یب  ّدم 

رب
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.دنناکت یم  لاش  اه  لمر  شورخ  رد  دنا و  هدز  كاچ  ار  مشخ  منهاریپ  .دنناوخب  زاورپ  دورس  راوید ، يوس  نآ  ناراسخاش 

.دـیچیپ یم  تفن ، نوخ و  یگتخیمآ  رد  اه  هرهلد  اهریبکت و  .تسین  یقاـب  اـهراوید  تبالـص  دـنا و  هدرک  شکورف  رگناریو  ياـهداب 
.دنلسگ یم  مه  زا  اوسر  اهریجنز  دنشک و  یم  هلعش  اه  نادند  .دوش  یم  باترپ  اوه  رد  تریغ  زا  هدنکآ  ياه  تشم 

.تسا کیدزن  گرزب  حتف 

.دیآ یم  هتخوس  ياه  لگ  يوب  ور ، شیپ  راهب  زا 

رد هک  ناردام  ار  کچوک  رهـش  دوش ! یم  هزات  بیجع  اوه  رتسکاخ  رب  هدنام  اج  هب  ياهدای  هدیـسوپ و  ياهرکیپ  اه ، هلان  اه و  شعن 
.دنشک یم  شوغآ 

رفظ دورس  یلیئربج  هچیرد ، ره  زا  .دوش  یم  رشتنم  اه  هیواز  رد  شخب  يداش  ياه  هروس  يادص  .تسا  هدش  رت  کیدزن  حتف 

، ناجیه هسامح و  .تسا  یلاخ  يراوخ  ناهج  يادوس  زا  طش ، .تسا  بات  یب  هتخیـسگ  ياـه  جـنل  هب  نارادرـس  شورخ  .دـناوخ  یم 
ناج هب  اه  لخن  .ناجیه  یب  ياه  هچوک  زاورپ و  یب  نارتوبک  نینط ، زا  یلاخ  ياه  هتسدلگ  .دننز  یم  نوخ  رهم  ار  بونج  همانـسانش 

.تسین همه  نیا  نایاپ  هب  يزیچ  اما  .دنشک  یم  شتآ  داب 

هدرم ّدر  زج  هب  اهنآ  زا  .دنا  هدش  نیشن  هت  شیوخ  هناخاتسگ  لایخ  رد  نایمارح  .درتسگ  یم  ناهج  رـس  رب  ار  شنینوخ  يادر  باتفآ ،
.تسین یقاب  يا 

یم ار  ما  هرجنح  تسا ، نم  يولگ  رد  هک  یمـشخ  .تشادرب  گناب  ار  هدورـسان  ياه  لزغ  دـیاب  اشگب ! ار  تدایرف  هچیرد  كاخ ! يا 
یم ایرد  يوب  نیـسپاو  رد  ار  هلیبق  نارتخد  دور » دور   » .مبوکب ناـهج  یگنـس  ياـه  هرادـج  رب  داـیرف  زا  یتشم  اـب  مهاوخ  یم  .درازآ 

مکزان ناوناز  هبارم  كاخ ! يا  .دیـشک  مهاوخ  ما  هتـسخ  اه  فتک  رب  ار  ریجنز  رد  نادابآ  .مزیوآ  یم  هدشاهر  ياه  هخاش  رب  مچیپ و 
.مراذـگ یم  اه  لخن  شود  رب  ار  مرـس  بیرغ ، یلاح  اب  كاـخ و  هداجـس  رب  ما  هداتـسیا  .مسانـش  یمن  میاـه  هناـش  رد  یناوت  شخبب !

.تسا هتخیرورف  بونج  ضغب  لثم  میاه  لاب  اما  زاورپ ، يارب  تسه  يا  هرجنپ 
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ییابطابط روپ  یلع  دیس   / لد رصح  تسکش 

هناشن ار  نیمز  بجو  کیاهنت  ناشیاه  حالـس  اب  دـنا و  هدزن  هقلح  كاخ  هکت  کی  رود  هب  طقف  .دـنا  هدرکن  هرـصاحم  ار  رهـش  طـقف 
دنا و هدیبوک  نادابآ  هزاورد  رب  دنا و  هدرک  هزین  رـس  رب  ار  هدش  هراپ  هراپ  بلق  ياه  هکت  دـنا ، هدرک  هرـصاحم  ار  لد  هکلب  دـنا ؛ هتفرن 

.دننک رارکت  مه  اج  نیا  دنداد ، ماجنا  ناتسب  هزیوه و  درگنسوس و  رهشمرخ و  رد  ار  هچ  نآ  یتصرف ، كدنا  اب  ات  دنرظتنم 

دور هک  تهج  نیا  زا  هن  رورغم  تسا - هداتـسیا  ناشیولج  هنارورغم  هک  تسا  دور  هکیراب  تسا ، هتفرگ  ار  ناـشیولج  هک  يزیچ  اـهنت 
.دراد نایرج  رورغ  اب  دنا ،- هتفرگ  رگنس  نآ  تشپ  یکاخ ، ياه  سابل  اب  هک  یمادنا  کچوک  نادرم  تهج  زا  هکلب  ، تسا

زا زمرق ، ياه  مشچ  ینوتیز و  ياه  مرفینوا  اب  ینادرم  اه ، حبص  دیآ و  یم  زاوآ  صقر و  يادص  اهرگنـس  زا  بش  ره  دور ، يوس  نآ 
.دنراب یم  رهش  ناعفادم  رس  رب  ار  هلولگ  ناراب  بشید ، يراد  هدنز  بش 

، اه حبـص  تسا و  دنلب  هیرگ  قه  قه  يادص  زاس ، تسد  کچوک  ياهرگنـس  بارخ و  ياه  هناخ  لخاد  زا  بش  ره  دور ، يوس  نیا 
در نآ  زا  دنکن  تأرج  يزواجتم  ات  دـننک ؛ یم  هاگن  ار  دور  تقد ، هب  بشید ، تاجانم  زا  زمرق  ینامـشچ  اب  مرفینوا و  نودـب  ینادرم 

.دراذگب نادابآ  كاخ  رب  ار  شا  هدولآ  ياه  مدق  دوش و 
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هچ هب  نامـسآ ، راصح ، نیا  زا  جراخ  الـصا  هک  دـننک  یم  رکف  نیا  هب  راصح ، رد  روصحم  ياه  لد  درذـگ و  یم  اهزور  اـه و  بش 
ناسکی هب  هک  نامسآ  ياه  هراتس  رامش  یب  رب  ار  ناشنامشچ  یکشا ، هرطق  اب  راب ، ره  و  تسه ؟ اهنآ  دای  هب  یـسک  ایآ  تسا و  یگنر 

.دندنب یم  دنبات ، یم  اج  همه  رب 

هب لد  يارب  لد  رد  دریگ و  یم  رب  نامـسآ  زا  مشچ  یکـشا ، هرطق  اب  نارامج ، ریپ  هراتـسرپ ، یبش  همین  رد  رتوس ، نآ  اه  گنـسرف  اما 
ارف ار  شیوخ  نادنزرف  بشید ، زیرکـشا  ریپ  نامه  زور ، ادرف  درذگ و  یم  بش  .دنک  یم  اعد  نادابآ  رد  شنادـنزرف  هدیـشک  رـصح 

: دشک یم  شتآ  هب  ار  ناقاتشم  ناج  هملک ، دنچ  اب  اهنت  دناوخ و  یم 

«. دوش هتسکش  دیاب  نادابآ  رصح  »

بجو کی  .دننکـش  یم  مه  اب  لد ، رـصح  هارمه  هب  ار  كاخ  رـصح  دـنتفا و  یم  هار  هب  هتفرگ  شتآ  ياه  لد  قاتـشم و  ياـه  ناـج 
هلمج کی  اب  اهنت  نادابآ ، رصح  هک  دوش  تبث  خیرات  رد  ات  ددرگ  یم  زاب  نطو  شوغآ  هب  هرابود  قاتـشم ، لد  اهدص  هارمه  هب  نیمز 

.دش هتسکش 

یجنپ هجیدخ  ! / نزب دنخبل 

! ریخ هب  شدای 

زا ربخ  هک  یگشیمه  توارط  نآ  اب  دیص ، زا  هتـشگزاب  .ناریگ  یهام  اهوشاج و  نیـشنلد  زاوآ  بورغ  گنت  دوب ، یـشوخ  نارود  هچ 
.داد یم  ایرد  هشیمه  یگدنشخب  یهام و  زا  رپ  ياهروت 

.دیبلط یم  يزاب  هب  ار  رظتنم  ياه  جنل  هک  شوگیزاب  خوش و  جاوما  دم  رزج و  و 

! ریخ هب  شدای 

اه و تشد  نابهاگن  رادـیب ، هشیمه  ياه  ناب  هدـید  لثم  دـندوب و  هدیـشک  دـق  نامـسآ  ات  رورغم ، دنلبرـس و  هک  يرواـنت  ياـه  لـخن 
.دندوب تسدرود  ياهرازین 

! ریخ هب  شدای 

...بطر زا  رپ  گرزب  ياه  لیبنز  اب  نیچامرخ ، نانز  ناکدوک و  همهمه  نازپ و  امرخ  لصف 

...دیشک یم  هآ  دید و  یم  باوخ  نادابآ ،

...ار هتفر  جارات  هب  ياهایور  ار ، هدمآ  راتفرگ  راصح  رد  ییاهر  ...هتفر ، تسد  زا  ياهزور 

...و دید  یم  باوخ  نادابآ 
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« همئالا نماث   » ای

...تخیر مه  رد  ار  تراسا  راصح  رورغ  ادص ، تسکش ، ار  توکس  يدایرف ، دش ؛ دنلب  ادص 

...دوب نکش  ربیخ  ادص 

.دروآرد هزرل  هب  ار  نمشد  یلاشوپ  تردق  ناکرا  تساخرب و  تریغ »  » هرجنح زا 

!؟ ...دنک یگداتسیا  قشع »  » ربارب رد  هک  دیسانش  یم  یمسلط 
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!؟ ددرگن زاب  تداشر » تریغ و   » دیلک هب  هک  دیسانش  یم  یلفق 

!؟ دراد تمواقم  بات  نامیا ، لیس  لاقم  رد  دس ، مادک 

.ار تا  ییاهر  اشگب  کلپ  نادابآ ،

.ار تا  هرابود  دلوت  ، نزب دنخبل 

.ار تزیگنا  لد  نشور و  هدنیآ  نیشنب ، قوش  هب 

.دنَاوت يدازآ  شخبدیون  قشاع ، نارتوبک  نیا 

.دنا هدمآ  ههربا  گنج  هب  راو ، لیبابا  هک 

درف یعیدب  همطاف  / زور نآ  نادرم  نوخ  يوب 

! ار تنیمزرس  ّتیمح  دنربب  جارات  هب  دنتساوخ  یم  .بونج  ناتسزوخ ، نادابآ ،

دوب تخس  ياه  تمواقم  لبمس  هک  دنداهن  ياپ  ینیمزرس  هب  هتفرگ  هم  نامشچ  اب 

.دیسر یم  شوگ  هب  نیمزرس  رد  ینامیا  یب  يدرمناوجان و  تخرک  يادص 

راوتـسا ياه  ماگ  رابگر  دوب و  هداد  فک  زا  ناوت  تبات ، یب  كاـخ  دـنک ! هیرک  دوب  کـیدزن  ار  تراـید  هرهچ  يدرماـن ، موش  فوب 
.دینامب ياپ  رب  تنیمزرس ، وت و  ات  دوب  هتفر  هناشن  ار  تنمشد  ياهزیرکاخ  لد  ترویغ ، ناناوج 

.تخادنا نابصاغ  مادنا  رب  هزرل  بونج ، ناوج  ریپ و  اهدص  لد  اه  لسلسم  يادص 

! درک یگداتسیا  نابصاغ  ربارب  رد  نیدالوپ ، يژد  نوچ  داتفا و  شپت  هب  تنیمزرس  ياهرگنس  بلق 

قیاقـش نوخ  رد  تهاـنپ ، یب  ياـه  هچوک  سپ  هچوک  رد  زور ، نآ  هک  ینادرم  نوخ  يوب  دـهد ؛ یم  نوخ  يوب  مه  زوـنه  تکاـخ ،
! دش يراج  هرابود  نادابآ ، دندیتلغ و  هتخوسلد  ياه 

! دوب ییاشامت  ناتسزوخ  ماب  رب  يدازآ ، ناگدنرپ  زاورپ 

.تفرگ ارف  ار  ناریا  نادابآ ، هتفکش  هرابود  ياه  بل  رطع  يوب 

! دش هتسکش  نادابآ  رصح  .دوب  رگید  »ي  رون راجفنا  »
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مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنشود

رهم 1383  6

نابعش 1425  11

Sep. 27  . 2004

یتیاده نیسح  / الیل یب  يالیل  نآ 

.دـیآ یم  تسدارف  ياه  غاب  زا  يا  هزات  میـسن  يوب  .تسا  شیپ  زا  رت  هدـنزادگ  ناهج  منک  یم  ساسحا  درذـگ ، یم  هک  اـهزور  نیا 
.دراد یم  او  هلهله  هب  ار  ایند  ياه  نابایب  دزیخ و  یم  رب  الیل  ناماد  زا  يراو  ربمایپ 

.دریگ یم  باتش  نامسآ  هدنپت  ياه  گر  رد  هوبنا ، دتلغ و  یم  فافش  يدورس  رد  كاخ ، راو  هتشر  ياه  هناش 

دیاب .یـشوپ  نفک  يارب  شاب  هدامآ  .دزاون  یم  ار  ردپ  هاگولگ  تا ، هزات  ياه  تسد  ! هنیدم دازون  نزب  مه  هب  ار  تکچوک  ياه  کلپ 
ار تراوهلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناوربا  .تسین و  هک  یبسا  رب  يریگب  جوا  دیاب  .يزاتب  ناهج  هناکاّفس  يادوس  رب  زورما  نیمه  زا 

هبوت .يزادنیب  الاب  تیفاع  يور  هب  یمتح  یخساپ  نوچ 
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وت رد  ردپ  .تساه  بش  زور و  یلاوت  عورـش  تیاه  کلپ  نیلوا  .دناوخ  یم  دورـس  نامـسآ  هک  یبش  رد  يوش  هراتـس  ات  يدـمآ  ایند 
رد ار  كالفا  هوکـش  هک  یمان  .تسا  یلع »  » تمان .دـنبن  ایرد  يور  هب  ار  ایرد  .يراشف  یم  مه  رب  ار  تیاه  کلپ  وت  دوش و  یم  هریخ 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رد  تسا  مالسلا » هیلع  یلع   » دلوت وت ، دلوت  .دشاپ  یم  مه 

هدوشگ ناـهج  يور  هب  نینوخ  یـشوغآ  نوچ  یتفاـی و  تدـالو  .يا  هدـمآ  اـیند  هب  دیهـش  وت  .دوب  یهاوخ  يدرم  هنوگچ  وت  هک  هآ !
تـسیاب تا  هقادنق  رد  مکحم  .دشخرد  یم  گرزب  ینانیمطا  تیاه  مشچ  رد  .دش  دهاوخ  عورـش  تدنلب  یناشیپ  زا  زیچ  همه  .يدش 

زورما هک  تیاـه  هناـش  رب  تسیاـب  مکحم  .دـناشک  یهاوخ  گرم  رتسب  هب  تیاـه  ماـگ  ریز  ار  ادرف  ياونین  دـش و  یهاوخ  گرزب  هک 
قارب رب  ار  تیالیل  دولآ ، نوخ  ياه  نابایب  رد  يوش ، یم  دـیدپان  ناگراتـس  شوماـخ  هقردـب  رد  هک  ادرف  .تساـه  نامـسآ  هراوهاـگ 

؟ دوب دهاوخ  هتفخورف  هچیرد  مادک  يور  هتفشآ  الیل ، یب  يالیل  .دناشن  یهاوخ  نونج 

نوچ تسدالاب ، ياـه  هلیبق  ياوه  رد  ار  تماـن  هک  دـنلب  ردـق  نآ  دـیرپ ؛ یهاوخ  رتدـنلب  دننکـشب ، هچ  ره  ار  ترپهـش  هک  یتسیک  وت 
.دنشک یم  رس  كاپ  یبارش 

.يور یم  يراذگ و  یم  یقاب  تیاه  ماگ  ترسح  رد  ار  كاخ 

.دیشک دهاوخ  شوغآ  رد  ار  وت  ردپ ، هک  تسادرف  نیمه  .تسین  دایز  تصرف  نیسح ! دنبلد  كدوک  نک  زاب  ار  تیاه  مشچ 

ییازریم دیعس  دمحم   / ربمایپ هنییآ 

! مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  ای 

.درک هقردب  تداهش  نادیم  بلق  هب  نتخات  ماگنه  ار  وت  هک  هاگ  نآ  يدش ، دلوتم  تردپ  نارگن  هاگن  زا  وت 

، يدمآ ایند  هب 

، يدیلاب تردپ  ِمیرک  ِناتسد  هیاس  ریز  رد 

، يدیگنج ادخ  نید  نانمشد  اب  تا  یناوج  مامت  اب 

.دندییور كاخ  زا  وت  تماق  ناشن  هب  روانت ، ورس  رازه  يداتفا ، كاخ  رب  هک  هاگ  نآ  و 
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.دنشاب هدید  ار  ربمایپ  باوخ ، رد  ییوگ  هک  دنتسیرگن  یم  وت  رد  هک  هنوگ  نآ  سپ  ار ؛ ربمایپ  تّدج  ییابیز  يدوب ، يا  هنییآ 

، يدمآ ایند  هب  وت  و 

.تفگ تدوردب  ردپ ، نارگن  هاگن  ماگنه ك  نآ  زا  مه 

، هدیشکدق يدوب  یتخرد 

، یتفا كاخ  رب  هک  نآ  زا  شیپ  و 

.دربارف دیشک و  شوغآ  رد  تنامسآ 

یجنپ هجیدخ  / يدوشگ کلپ  وت  و  ... 

یتخادنا باقن  نیکشم ، طخ  زا  هام  رب  هک  ای  »

یتخادنا باتفآ  رب  يا  هیاس  يدرک ، فطل 

هاگ هولج  رد  رظن  کی  ، يدنکفرب خر  زا  هدرپ 

« یتخادنا باجح  رد  ار  يرپ  روح و  ایح ، زو 

.تسشن لگ  هفوکش و  هب  درک و  سح  ار  تا  ینامسآ  ياه  مدق  يوب  نیمز ، و  ...

...تفرگ ندیزو  هچوک  هب  هچوک  بات ، یب  هناقشاع و  ار  تنت  رطع  داب ،

.دوجس ار  تمدقم  كاخ  نایکالفا ، دندرک و  مایق  ار  تتماقورس  ناتخرد ،

.درک عولط  باتفآ  يدوشگ و  کلپ  وت 

.دش مگ  رون ، رد  هنیدم ، يدوشگ و  کلپ  وت 

.تشگ ابیز  ایند ، يدوشگ و  کلپ  وت 

.دش میظنت  نامز  ضبن  دیپت و  تبلق 

، تتسار شوگ  هب  ردپ ، .دندمآ  دجو  هب  ناگتشرف  ار  تنتسیرگ  زاونلد  گنهآ  تسشن و  قوش  هب  نامـسآ  ار  تدلوت  هوکـشاب  هظحل 
تبلق رد  تفرعم ، ناـمیا و  لـالز  هعرج ، هعرج  دـنباسچ و  هنیـس  هب  ار  وـت  تداهـش ، هماـقا  پـچ ، شوـگ  رد  دـنوادخ و  تریغ  ناذا 

.تخیر
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، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مان  هب  یکی  رون ؛ ود  ساکعنا  زکرم  سونایقا ، ود  یقالت  لـحم  یتشگ ؛ باـتفآ  هاـم و  فطع  هطقن  وت  و 
.مالسلا هیلع  یلع  مان  هب  یکی 

وت يالاب  رب  تسار  یهاشداپ  يابق  يا  »

وت يالاو  رهوگ  زا  نیگن ، جات و  تنیز 

اجک ره  دشاب  لابقا  ریاط  هاگ  هولج 

وت ياس  نودرگ  رتچ  ياجه  دزادنا ، هیاس 

تسا ملاع  غارچ  مشچ و  کلف  دیشروخ  هچرگ 

« وت ياپ  كاخ  تسوا  مشچ  شخب  ییانشور 

.دش تا  ینامسآ  دوجو  هراوهاگ  دیلاب و  دوخ  هب  نیمز 

كالفا هب  كاخ ، يداـهن و  كاـخ  مشچ  هب  مدـق  .تسا  یگنادواـج  هناـسفا  نیرت  گنـشق  لصفرـس  هناقـشاع و  ماـمت  علطم  تعولط 
.دیسر

.ار ناسنا  هروس  هرابود  لوزن  دنیشنب ، قوش  هب  ات  دش ، يرگید  يارح  البرک 

.دنراد تا  يراوتسا  ياه  ماگ  رب  هیکت  قشع ، ياه  همیخ  نوتس 

.تسا كاخ  هدننکروراب  زونه  تنوخ ، ...دنرادن  میب  مرح ، لها  یتسه ، وت  ات 

زا تسم  وت ، دزیر و  یم  تبلق  رد  دوهش  دراد و  یم  رب  البرک  زار  زا  هدرپ  ردپ ، هک  هاگ  نآ  تسا ، قشع  هدننک  ریسفت  زونه  تمالک ،
.قشع ینعی  نیا  و  میتسه ، قح  رب  ایآ  هک  یسرپ : یم  یگدادلد ، ماج 

.زیخالب یتشد  رد  یشاب  یگنادواج  تداهش و  دنلب  هدیصق  هدنیارس  نیلوا  ات  ییآ  یم  وت 

.ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  درف  نیرت  هیبش  يدرمناوج  تداشر و  دننیشنب ، اشامت  هب  نایبنیز  ات  ییآ  یم  وت 

...اروشاع يادنلب  رب  یشاب ، تداهش  خرس  ناذا  نذؤم  ات  ییآ ، یم  وت 

.دشاب هتشاد  ندوب  يارب  يا  هناهب  تدوجو  نمی  هب  ایند  ات...ییآ  یم  وت 
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یقلاخ یلع  !/ يدمآ شوخ 

.دننک یم  یط  ار  راظتنا  تاظحل  نارگن ، لد  رارق و  یب  هناخ  راوید  رد و 

.تسین مطالت  هلصوح  ار  اهایرد  هداتفا و  هرامش  هب  نیمز  بلق 

هلولو رد  ار  ملاع  تشد  هب  تشد  هوک و  هب  هوک  دربب و  ارحـص  هب  شوخ  يربخ  دوخ  هارمه  دیاش  ات  تسا  نکاس  رهـش ، نارذگ  مسن 
.دنک کیرش  قافتا ، نیا 

مامت راگنا  .دـسر  یم  نایاپ  هب  اـهراظتنا  دـهد و  یم  تنیز  ار  هناـخ  مطـالتم  هراوهگ  رون ، زا  يا  هلاـه  دفاکـش و  یم  نامـسآ  فقس 
یم هدینـش  شرع  ات  اه ، هرخـص  اه و  جوم  یناشفا  تسد  تسا و  هدرک  رپ  ار  اضف  اه  هوک  هلهله  يادص  دنا ! هدش  نوگرگد  تانئاک ،

دنک یم  بلط  شرطعم  هقادنق  زا  يرطع  هناسمتلم  میسن ، .دوش 

.دزاونب ار  اهارحص  ماشم  نآ ، اب  دریگب و  هرخس  هب  ار  اه  لگ  يدنسپدوخ  رورغ و  ات 

.تسا هدرک  نیزم  لیئربج  ياه  مدق  هب  ار  رهش  یلگهاک  ياهراوید  نآرق ، لوزن  يوب 

.تسا هدرک  ناهنپ  ناگتشرف  لاب  رد  هرهچ  هک  تسیک  كدوک  نیا 

.دوش یم  دلوتم  هرابود  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  راگنا  نم ! يادخ 

! مالسلا هیلع  نیسح  هناخ  هب  يدمآ  شوخ 
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يدرگناهج یناهج  زور 

یتیاده نیسح  / ایند نماد  رب  يدرگ 

.ینک یم  ساسحا  ار  ناینیشیپ  هتفر  داب  رب  رورغ  زا  يا  هناشن  یناخرچب ، وس  ره  هب  ار  تیاه  مشچ 

.درک یهاوخ  رادیب  ار  يا  هتفخورف  ياوجن  یبوکب ، هک  يا  هچیرد  ره  رب  ناهج ، ياه  هچوک  رد 

.يا هدز  ایند  ياه  هداج  رب  یمدآ ، هوکش  هدنام  هت  يوجتسج  رد  وتو  تسا  هدمآ  ناهج  رس  رب  يدایز  ياه  ناتسمز 

ایند هشوگ  هشوگ  رد  نئادم  ناویا  همه  نیا  رب  نیب ، تربع  یلداب  .يریگب  راگدای  هب  یـسکع  هدـش ، شومارف  ناسنا  زا  هک  یتسیا  یم 
.يا هتخود  مشچ 

هتـشذگ نیمز  یناشیپ  زا  هک  یـشیدنا  یم  ینافوت  يا  هتـشذگ  هبو  يریگ  یم  تسد  رد  ار  ترـس  درب ؛ ورف  رکف  هب  تخـس  ار  وت  رفس 
.تسا

.ییرگ یم  يدنخ و  یم  گنر ، یب  يدصقم  ات  ار  شیوخ  مامت  يا و  هتشاذگ  هار  رد  مدق  تریح ، زا  يراب  هلوک  اب 

.یشک یم  هآ  ناهج  قامعا  زا  هاگ ، یتلغ و  یم  قیمع  یترسح  رد  هاگ ،

؟ تسا هدش  لطاب  هنوگ  نیا  كاخ ، همانسانش  هنوگچ  .دور  یم  شنتخیرورف  میب  هظحل ، ره  هک  تسا  يا  هدوشگان  زار  تیولگ  رد 
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ناـهج دوشگن ؟ شیوخ  رب  يا ، هدیـشوپ  هرجنپ  نوچ  ار  چـیپ  مخ و  رپ  هتـشذگ  همه  نیا  تسـشن و  يا  هشوگ  رد  ناوـت  یم  هنوـگچ 
.دناوخ یم  شیوخ  ياه  هیواز  رد  ریس  هب  ار  وت  دولآزار ،

، ناـسنا ناردـپ  هدوشگاـن  زار  نآ ، رطـس  رطـس  رب  هک  تسا  يا  هنهک  باـتک  نیمز ، .شخبب  باتـش  تیاـه  مدـق  گـنهآ  هب  زیخرب و 
.تسا بوتکم 

شیپ ناهچ  ياه  ماب  مامت  زا  ندرگ  رـس و  کی  ینک  یم  ساسحا  وت  دـنخرچ و  یم  هقدـح  رد  تیاه  مشچ  .يا  هداتفا  هار  هب  مکحم 
.يا هداتفا 

.دهد یم  ترازآ  تخس  نایاورنامرف ، همجمج  ندش  درخ  يادص  هک  کیدزن ، ردق  نآ  يوش ؛ یم  هریخ  ندمت  مشچ  رد  کیدزن  زا 
..تساهنت ناسنا  ، ییاهنت وت  ینک  یمن  رواب 

.دعلب یم  شیوخ  رد  ار  وت  اه  هداج  روآ  شطع  مشخ  نیگمهس ، توهرب  نیا  رد 

.تسا یهاتوک  منّهج  ناهج ،

.دهد یم  رازآ  - ار ردام  نیمز  - ار نیمز  روسان ، یمخز  يا ، هرخص  ره  ریز 

.يونش یم  ار  ناگدرب  سفن  سفن  يادص  زونه 

.درب یم  اه  نرق  باوخ  هب  ار  وت  ناریو ، لحاوس  رب  گنرد  یب  نادرگ  هرود  يادص  ههقهق ، يادص 

.يوش یم  لطاب  كاخ ، همانسانش  اب  هارمه  یخرچ و  یم  تدوخ  رود  يریگ ، یم  باتش 

.دهد یم  تباذع  یتخس  هب  رکف  نیا  تسین ؛ هتسباو  وت  هب  زیچ  چیه 

.دش دهاوخن  دراو  يا  همطل  كاخ  نیا  ّتیثیح  هب  یشابن ، ای  یشاب 

.یشاب ایند  نماد  رب  يدرگ  هک  ینآ  زا  رت  کچوک  وت 

شیوخ اـب  ار  وـت  اـت  دـیآ  یم  هک  يداـب  زا  يریگ  یم  سکع  يراد و  یم  رب  ار  تنیبرود  .يور  یم  ورف  شیوـخ  ناـبیرگ  رد  تخس 
ياه هرطاخ  مامت  يور  وت ، تشونرس  يور  وت ، يور  وت ، يور  دهاوخ  یم  یتسد  هک  يونـش  یم  .تسا  هداتفا  نارود  هب  ترـس  .دربب 

.يراذگ یم  ناریو  لحاوس  رب  يروآ و  یمرد  ار  تا  همانسانش  .دشکب  نالطب  طخ  وت 

دنخبل تیاه  ناوختـسارب  نارگـشدرگ ، يا و  هدـش  قرغ  شیوخ  رد  ییایرد  نوچ  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  يزور  هک  یناد  یم  بوخ 
.دز دنهاوخ 
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ییاضر هدیمح  / كاخ هاگ  دیعبت  رد 

«. تسادخ طاسب  نیمز  »

زاب و تیوربور  قیاقد  ناهد  شود ، رب  يراب  هلوک  ندیسر ، باهتلا  رد  لباقم  ياه  هداج  تروبع ، ياهاپ  رب  تنادرگرـس  ياه  شفک 
.يواک یم  ار  لباقم  ياه  هچیرد  ینک و  یم  زاب  ار  تیاه  مشچ  .تیاه  ماگ  ریز  هدرتسگ  نیمز 

.یبیس يوب  هناهب  هب  مدآ ، هاگدیعبت  تسا ، نیمز  اج  نیا 

، دـهد یم  روبع  يوب  كاخ ، نک  قاجنـس  لباقم  ياه  هداج  رب  ار  تروبع  ياـه  ماـگ  راـبغ ، دود و  رد  هدـیچیپ  تسا ، نیمز  اـج  يا 
، تسوت زور  زورما  .اه  هداج  یگدـیچیپ  رد  ناکتب  ار  تیاه  کلپ  رابغ  .رواجم  ياوه  رد  نک  هزات  سفن  تسوت ، روبع  هرتسگ  ، نیمز

.ایهم يراب  هلوک  اب  قاتشم  ياه  شفک  نآ  اب 

كاخ قمع  رد  گنچ  هک  شناتخرد  يدنلبرس و  اب  .اهدورف  اهزارف و  رد  شا  هدیشک  تسوپ  یگدرتسگ  اب  تسوت ، رایتخا  رد  ناهج 
.دنا هدرب 

.دننزب رپ  نیمز  ساکعنا  رد  را  نامسآ  ياه  هنارک  تزاورپ ، ياه  لاب  رگا  تسوت ، هب  لقعتم  اج  نیا 

.ار كاخ  مهبم  تاحفص  دوکر  دنواکب  تیاه  تسد  ات  ینک  هدارا  رگا  دوش ، یم  زاب  دیدج  ییایند  هب  وت ، يوربور  هچیرد  ره 
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هتـسویپ ياه  هوک  دنبوک ، یم  اه  هراوید  اه و  هرادـج  رب  هک  اهدور  ناشورخ  جاوما   - شیاه ییابیز  همه  اب  تسوت ، هب  قلعتم  اج  نیا 
وت نیمز ، كاخ  زا  هکت  ره  .دنبب  رت  مکحم  ار  تشفک  دنب  نزب ، هرگ  نامـسآ  هب  ار  تیاه  تسد  وش ! دنلب  یگداتـسیا - زا  یهوبنا  رد 

.تسا هدرک  ناهن  شوغآ  رد  هچ  نآ  هب  دناوخ  یم  ارف  ار 

.ریگسفن دوکر  نیا  رد  دنراد  ار  تا  هناش  دصق  هدیسوپ ، ياهراوید  رذگب ، اهزرم  زا 

.وش هدامآ 

.ار كاخ  يریگب  ماگ  ریز  دیاب 

رواب رگا  دـشاب : هدامآ  ترفـس  راب  هلوک  رگا  تسوت ، هب  ّقلعتم  ، ناهج .ار  اهزرم  زا  رتارف  دـنواک  یم  هنابات  یب  تقاتـشم ، ياـه  مشچ 
رطاخب تسا ، نیمز  رد  هچ  نآ  تسوت و  ياپ  ریز  نیمز  تشهب  زا  يا  هکت  هک  يروایب  نامیا  رگا  تسوت و  هاگدـیعبت  ، كاخ هک  ینک 

.يزودب نیمز  زا  هشوگ  ره  باجعا  هب  ار  تیاه  مشچ  ات  يوش  یم  هدامآ  هک  هاگ  نآ  تسوت ،

؟ يا هداتسیا  زونه  وت  دنود و  یم  اه  هبرقع  تساه ، هیناث  روبع  ياپرب  تنادرگرس  ياه  شفک  يدرگناهج ، زور 
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ینمیا یناشن و  شتآ  زور 

هراشا

هبنش هس 

رهم 1383  7

نابعش 1425  12

sep. 28  . 2004

یتیاده نیسح  / رو هلعش  نماد  اب  قشع ،

.تسین نارگید  رطاخ  هب  ندش  ادف  رایعم  عمش ، رگید 

.یناهرب نتخیر  ورف  میب  زا  ار  نارگید  ات  یشک  یم  سفن  هناخ  هناخ  ار  نتخوس  يوب  هک  ییوت  نیا 

.تس يراکادف  نیرق  تمان  نیمز ، ياهگر  یمامت  رد  يراج  يا 

اپ شیوخ  یتسه  رب  شیوخ و  مان  رب  هناروسج  تخانش ، یهاوخن  ّتیمسر  هب  ار  يزرم  چیه  تگرزب ، نامرآ  هب  ندیسر  يارب 

.يریگ یم  تقبس  زین  دوخ  یگدنز  زا  ماگنه ، یب  ياه  هلعش  رد  رشب  نتخوسن  يارب  يراذگ و  یم 

؛ دوارت یم  وت  ناتسد  باتش  زا  هک  تسین  بآ  يزیر  یم  شتآ  ياه  هلعش  رب  ار  شیوخ  نوخ  هرطق  هرطق  وت 
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.دریگ یم  يراب  هب  ار  اه  هلعش  مشخ  هک  تسوت  مرش  قرع  نیا 

.تفرگ دهاوخ  دوخ  هب  شمارآ  گنر  وت  روضح  اب  اهنت  اهزور 

.درک دهاوخن  ّتینما  ساسحا  وت  ياه  تسد  هاگ  هیکت  یب  هاگ  چیه  توراب ، ياهریجنز  رد  راتفرگ  ناسنا 

.دزات یم  شتآ  هتخیسگ  راسفا  نایادخ  رکشل  رب  هک  تسوت  ياه  تسد  رد  ینافوت  .تسا  شمارآ  هچیرد  تلد 

.تفای یهاوخن  رارق  تیفاع  رتسب  رد  هاگ  چیه  وت 

.يراپسب زرم  یب  توارط  هب  ار  یناهج  ات  يا  هدش  قلخ  هنیآ  بآ و  سنج  زا 

.دنا هدیرفآ  گرزب  ییایرد  تیاه  مشچ  رد  سای ، هرهلد و  زا  یلاخ  یناهج 

اب ییاه  هثداح  گرم ، معط  اب  ییاه  هثداح  یشیدنا ؛ یم  اه  هثداح  زا  راشرس  يوس  نآ  هب  يا و  هداتـسیا  شتآ  ياه  هرادج  زا  رتدنلب 
.ینک باترپ  اه  هراوید  يوس  نآ  هدنزادگ  تمس  هب  ار  تدوخ  دیاب  .جنر  نوسفا 

تسین تنتشاد  هاگن  يارای  ار  سک  چیه 

يزیرب ورف  هرطق  هرطق  نارگید ، رطاخ  هب  هک  يا  هدمآ  وت 

دهد یم  تباذع  دود ، شتآ و  يوب 

تسرتسکاخ هشیمه  وت  فارطا  ناهج 

تسوت هب  هتخود  اه  هاگن  مامت  یناخرچ ، یم  مشچ 

، دلان یم  شا  هتفرگ  شتآ  تشونرس  زا  هک  يردپ  دنزوس - یم  شتآ  رد  هک  ییاهوزرآ  دنواک ، یم  ار  وت  هناتخسرس  دیما ، نامـشچ 
بات رگج ، زا  ار  ناشیاه  هرعن  هاگ  چـیه  وت  هک  یناکدوک  دـنک و  یم  نویـش  شا  یگدـنز  رو  هلعـش  ناماد  رب  هناـکدوک  هک  يرداـم 

.يا هدرواین 

یم شروی  رو ، هلعش  ياهراوید  رب  هشیمه  زا  رت  بات  یب  تایح ، رد  یماگ  يراد و  گرم  رد  یماگ  يوش ، یم  هریخ  تیاه  تسد  هب 
.يرب

.دوش یم  هناوید  تربارب  رد  نونج 
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.يوش یم  هراوف  شتآ ، رد  هک  یتسه  وت  نیا 

.دچیپ یم  تماشم  رد  رتسکاخ  يوب  دنک ، تهابت  دناوت  یم  گنرد ، يا  هظحل 

.دتفا یم  ورف  تیاه  هناش  رب  یتسد  ناهگان  .رت  خلت  همه ، نآ  زا  تندنلب  نامرآ  هب  ندیسر  نودب  اّما  وت  یگدنز  تسا ، خلت  زیچ  همه 

.دنز یم  دنخبل  تیور  هب  رو ، هلعش  نماد  اب  ینز  دشک  یم  سفن  وت  رطاخ  هب  یگدنز  يا و  هدنز  وت 

...يروآ یمن  بات  رگج ، زا  ار  ناشیاه  هرعن  هاگ  چیه  وت  هک  یناکدوک  دسوب و  یم  وت  ياه  هنوگ  رب  ار  شتشونرس  يردپ 

ص:65

هرامش 65 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


يولوم تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش راهچ 

رهم 1383  8

نابعش 1425  13

sep. 29  . 2004

یتیاده نیسح  كاپ / ياه  بارش  يوبس  يا 

، هناگ هن  كالفا  هناگهد و  لوقع 

.دنخرچ یم  ترس  درگ 

یخرچ یم  ناگتشرف  هناش  هب  هناش  یتسیا و  یم  تیاه  هجنپ  رب  یتقو 

.تدنسانش یم  اه  گنس  یّتح  سراف ! مور و  ياناد 

، كاخ هشوگ  مادک  هدماین ! رب  ياه  سفن  هروطسا  هار ! رد  ياه  هلیبق  دارم 

!؟ تسا یلاخ  تا  هدننک  هریخ  ياوجن  زا 

.تسا هدیرفآ  كاپ  ياه  بارش  يارب  ییوبس  نوچ  ار  وت  دنوادخ 

«، هینوق  » ات خلب »  » زا .درذگب  تمان  یب  هک  تسین  یلاس  .دنا  هدش  هناوید  وت  زا  اه ، نرق 
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لفحم مادـک  رب  نابوک ، ياپ  ناشفا و  تسد  .یچیپ  یم  تاّرذ  شوگ  رد  روآ ، نزح  يزاوآ  نوچ  وت  دـنا و  هدـنک  تیاـه  هرخـص  رب 
؟ يا هدش  لخاد 

.دنمهف یم  بوخ  توکلم ، رد  ّقلعم  تارذ  ار  تا  ییاهنت  سمش ! یب  حبص  يا  تفگ ؟ ناوت  یم  هچ  ار  تا  یبات  یب 

.دنا هدیرفآ  وت  يارب  ار  اه  هّلق  سارهن ؛ اه  هّلق  نیا  شکرمک  زا  زیخرب و 

.دز دهاوخ  وناز  ترتبس  ناوناز  هاگشیپ  رد  هنازجاع  هک  یهوک  هوک ؟ مادک  تساه ، هوک  نیمه  تشپ  وت  سمش » »

.شیوخ رادم  رب  ناصقرب  ار  بکاوک  هقلح  هقلح 

.تسا هدیکچ  ورف  لماک  ناسنا  ناگدید  زا  کشا ، تأیه  هب  يراگزور  هک  تس  یمالک  هریفش  تنابل ، رب 

.دنبات یب  تخس  تاملک ، وت  تمظع  ربارب  رد  تاوامس  رد  يا  هدیشک  دق  ناگمه  زا  رتدنلب 

 - نار دیپس  ینامهیم  رد  تا  یتماق  دنلب  تیار  تسوت - مچرپ  وت  راتسد  يا ، هتسشن  يا  هشوگ  رد  هک  یناهج  يا 

، هسره نیا  زا  غراف  زیرب و  مه  رد  ار  تفگ  توص و  فرح و  نک و  او  بل 

.نزب نونج  خرچ  تسد  الاب  رو  هلعش  ياه  هبذج  رد 

، هسره نیا  زا  غراف  و  تاملک ، يالوش  رد  زورما 

! يا هدش  رت  ینتساوخ  ردق  هچ 

.تسین مندش  نوریب  ناوت  تا  يونثم  ناتسغاب  زا 

.تساه نامسآ  هناش  هب  زونه  ترس  .تسا  نایکالفا  دنخبل  هویش  هب  تیاه  فرح 

، نامز ياه  هخاش  يا ، هدرک  ناغارچ  ار  هنابش  ظیلغ  ياه  هچوک  سوناف ، هراتس و  یب 

.دید دهاوخن  ار  تا  یشوماخ  تقو  چیه 

، تنابل تاحشر  يا و  هداتسیا  راهب  یب  نیمز  نیا  هناتسآ  رب  راو ، يرانق 

.تسا هتخاس  اهر  هنهک  یشطع  زا  ار  كاخ 

.دنخرچ یم  وت  اب  اه  هزیرگنس  یّتح 

هرامش 65 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:67

هرامش 65 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


.درک یهاوخن  بورغ  يدیشروخ  چیه  اب  وت  .تسد  رود  ياه  قفا  رد  یشک  یم  رپ 

.یناوخ یم  دورس  ینک و  یم  او  مشچ  ماش  حبص و  ره  اب 

.يرذگ یم  درخ  هنوگ  زا  یمیسن  نوچ  تیاه ، لاب  اب  وت  درذگ و  یم  وت  زا  اه  لاس 

يروشنم نوچ  وت  دننک و  یم  اج  هباج  ار  تیادص  اوه ، تارذ  .نزب  شتآ  ار  دیشروخ  قاجا  اه ، هوک  نیمه  تشپ  ریپ ! شوپ  هنیمـشپ 
، یناوغرا

.دش یهاوخ  رشتنم  اه  هچقاط  مامت  رب 

ییازریم دیعس  دمحم  «/ هینوق ات  خلب  زا  »

! هدیروش ناج  يا  يولوم !

، دسر یم  شوگ  هب  وت  ناوراک  زاوآ  هینوق »  » ات خلب »  » زا

؛ يدورس يونثم »  » ار نآ  وت  هک  دوب  يونعم  يرفس  تا ، یگدنز  رسارس  هک  يا 

ماگنه هب  ات  قارف »  » درد هب  ندمآ  راچد  و  لاصو »  » ناتـسین زا  ندش  هدیرب  ماگنه  زا  دوب ، یمدآ  هنابیرغ  رفـس  حرـش  هک  يونثم  نامه 
«. لصا  » هب نتشگزاب  و  لصو »  » راگزور نتسج  زاب 

ناتـسین زین  تیاـه  لزغ  ناوید  تا ، يونثم  ناـنچمه  .يا  هدومن  اـهزار  يا و  هدوشگ  اـه  تمکح  شیوخ ، يوـنعم  يوـنثم  رد  يرآ ،
يا هموظنم  وت  .تسا  دیشروخ  ناوید  وت ، ناوید  .تسا  قایتشا 

هتفگ دوخ  وت  هک  ینک  تسم  شیوخ ، تاملک  روش  زا  ار  یناهج  یشکب و  شتآ  هب  ار  اه  لد  مزیه  هک  يا  هدورـس  ار  اهدیـشروخ  زا 
: يا

نم هنیس  تسا  هدش  ملاع  هناخبارش  »

« مدرمناوج هنیس  رب  تمحر  رازه 

هب ات  ملاع  نارگسم  رازاب  زا  يدرپس و  بآ  هب  ار  باتک  هنافراع  هچ  .یتفاتش  تفرعم  دیشروخ  تاقالم  هب  هام ، نوچ  رـس  اپ و  یب  وت  و 
.يدمآ رد  عامس  هب  دوهش ، نامسآ 

: يدورس هنوگ  نیا  يدوب و  فراع  گرم  هب  تا  یگدنز  هک  يا  خلب ! ریپ  يا 

نم شیپ  دیآ  تسا  درم  رگا  گرم 
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گنت گنت  شرانک  رد  شوخ  مشک  ات 

وب گنر و  یب  مرب  یناج  وا  زا  نم 

گنر گنر  دناتس  یقلد  نم  وا ز 
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.دسر یم  ماشم  هب  ادخ  باتک  رطع  تمالک  رسارس  زا  هک  داب  شوخ  تتقو  یتشهب ! ناج  يا  هدیروش ! فراع  يا 

ییاضر هدیمح  / كالفا ات  ینابدرن 

هراشا

ایادخ تسار  ام  هک  قشع  یهز  قشع ، یهز 

ایادخ تسابیز  هچ  تسا و  بوخ  هچ  تسا و  زغن  هچ 

دیشروخ وچ  قشع  نیا  زا  میمرگ ، هچ  میمرگ ، هچ 

ایادخ تسادیپ  هچ  ناهنپ و  هچ  ناهنپ و  هچ 

، عامس هب  دنوش  یم  دنلب  هک  تسوت  ياه  تسد  دیشروخ ، نوچ  دزادگ  یم  هک  تسوت  ياه  هژاو  هبذج 

زا دوش  یم  راشرـس  تدوجو  تارذ  هک  دـنا  هدـناوخ  اوجن  هب  زاب ، هچیرد  مادـک  زا  ار  وت  ذـغاک ، تاحفـص  رب  تاملک  زیخاتـسر  رد 
؟ روبع

یهد یم  رود  ياه  ناتسرانا  يوب 

تـسا لاح »  » مادک نیا  يوش ؟ یم  شیپ  زا  رت  نشور  خرچ ، ره  رد  هک  دـنز  یم  وسوس  تیاه  تشگنا  رـس  رد  نشور  سوناف  مادـک 
؟» هینوق  » ياه هچوک  رد  راتسد  ادر و  یب  ینز  یم  دایرف  ار  تا  يدوخ  یب  هک 

؟ دیشروخ رد  وت  ای  وت  رد  تسا  سمش »  » هبذج نیا 

هب ار  تدوجو  دوپ  رات و  يا ، هئـشن  چـیه  دـنک و  یمن  تسمرـس  نینچ  ار  وت  يرغاس  چـیه  هک  تسا  هداد  ماو  ماـج  مادـک  ار  وت  روش 
«. يداو  » هچ نآ  ره  زا  روبع  ات  لماکت ، ات  رون ، ات  ندیسر  شطع  زج  دزیگنا  یمن  رب  عامس 

همزمز نوچ  ار  تا  یگتفیش  ناینیمز  همزمز  زا  رتارف  ار ، تا  یلاوتم  ياه  بش  اهزور و  كاردا ، زا  رتارف  تفگش ، یعامـس  رد  خرچب 
رد تسد  تانئاک ، هارمه  كاخ ، رب  نابوکب  ياپ  هناقشاع  يا 

ص:69

هرامش 65 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


تسد نکمم  ناکم  نیرتدنلب  رد  ار  ندیـسر  ياه  هّلق  ینز  یم  سفن  سفن  تنابیرگ ، تفاکـش  رد  هلی  نوماریپ ، ياوه  كالفا  تسد 
، ینک یم  دنلب  ار  تیاه 

، يوش یم  سمش » »

ناکم و هدودـحم  زا  نوریب  .دروآ  یم  تدـجو  هب  هزات  یلزغ  نوچ  دـشوج ، یم  تیادـه  نایرـش  رد  هک  ینوخ  هشیمه  زا  رتراـشرس 
رد زاورپ  تحور ، رتوبک  نت و  یب  شیوخ ، زا  يوش  اهر  ات  ناردب  نابیرگ  .كالفا  ات  هدیسر  رون ، زا  ینابدرن  تسوت  روبع  هار  نامز ،

.دریگب لاب  ار  يدوخ  یب  یبآ  نامسآ 

تعاس نیمه  مزادنا  رد  بلاق  هقرخ  ات  آرد  »

« تعاس نیمه  مزادرپب  یتسه  هناخ  ات  آرد 

.دنسانش یم  بوخ  تاملک ، ار  وت  دنک ، یمن  دوخ  یب  يا  هعرج  چیه  ار  وت 

كالفا تاحفص  دنواکیم  اه ، بش  اهزور و  یگتسویپ  زا  دنزیرگ  یم  تیاه  مشچ  راگدنوادخ - دنتفا - یم  هدجس  هب  اه  هژاو  ار  وت 
تیاه مشچ  رد  هرطق  هرطق  دیشروخ ، يوش ، یم  رون  هّرذ  هّرذ  دیشروخ ، هب  تسوت  ندیـسر  هار  نیا  .يریگ  یم  رب  رـس  زا  راتـسد  ار ،

؟ دریگب رون  يوب  مناهد  ات  مشونب  هنارت  مادک  زا  ار  وت  روش  .دوش  یم  بوذ 

نم هتفگ  دوبن  وت  بل  يازس  رگا  »

« نکشب نم  ناهد  نارگ و  گنس  رایب 

یناما مثیم   / درذگ یم  نرق  تفه 

دنک یم  تیاکح  نوچ  ین  زا  ونشب  »

« دنک یم  تیاکش  اه  ییادج  زا 

.نزب ین  نزب ، مه  رب  ار  توص » تفگ و  فرح و  »

، دنا هدیشک  فص  تا  ییاروها  ياون  هب  هنشت  ياه  نابز  اهروشک ، اه و  نرق  يارو  رد 

! راگنا تیاهرعش  دهد  یم  لزا » ياه  هنارت  يوب  »

، دنرارسا يایرد  قامعا  نارجاهم  هتسشن ، لحاس  هب  ياه  مشچ  نآ  تیاه ، مشچ 

.دنزرلب ریوک  رد  اه  گیر  دنبنجب و  تخرد  رب  اه  گرب  دنصقرب ، بآ  رد  نایهام ، ات  نزب  ین 

هرامش 65 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


ینک یم  اپ  هب  اونین  هک  نزب  ین 

دنا هدیربب  ارم  ات  ناتسین  زا  »

« دنا هدیلان  نز  درم و  مریفن  رد 
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.شیدنیم هیفاق  هب  نزب ، ین 

.يدز ملاع  ناگتخوس  رد  شتآ  هنوگچ  هک  وگب  شیوخ  زا 

.یتشگ يراج  لیس و  هلمج  هلمج  يدش ، رعش  هملک  هملک  هک  يزیربت » سمش   » اب ار  وت  دوب  يّرس  هچ 

.ار یمدآ  درب  یم  وسارف  هب  تا  همغن  نزب ، ین 

.یهانتیال ياهایرد  قمع  هب  تسا  لصتم 

.نافرع منرت  جوا  هب  تسا  منرتم 

.یتشرس لزغ  ناج  رد  وت  ار  نتشاد » تسود   » هریمخ

ملاع دنتسین ؛ یمدآ  هن ، رگا  و  دنا ؛ هدنز  دن ، قشع  هب  هدنز  رگا  هک  دننادب  دننیبب و  ار  نیمز  یکچوک  اهدرگباوخ ، هک  يداهن  نابدرن 
.دناخرچ یم  قشع  ار 

قارف زا  هحرش  هحرش  مهاوخ  هنیس  »

« قایتشا درد  حرش  میوگب  ات 

.زونه ینز  یم  ین  یلو  يا ، هتشذگ  نامز  يارو  زا  هک  تساه  نرق  وت  و  درذگ ، یم  نرق  تفه 

ریوک رد  اه  گیر  تخرد و  رب  اه  گرب  دنصقر ، یم  بآ  رد  نایهام 

، تایح زا  ياور  ماک  هشیمه ، زا  رت  مارآ  دوخ ، يا و  هتخادنا  هشرع  هب  ار  اه  سفن 

.يا هدیمرآ  تیدبا ، قشع و  یبآ  راوج  رد 

شیوخ لصا  زا  دنام  رود  وک  یسک  ره  »

« شیوخ لصو  يراگزور  دیوج  زاب 

، تشذگ داهن و  شیوخ  رب  اپ  دیاب  تشذگ ، دیاب 

.دیشروخ نشور  لصا  هب  ندیسر  ات 

.تخود رون  هب  مشچ  اه ، تسرپ  باتفآ  لثم  دش و  هرذ  دیاب  دش ، يولوم »  » دیاب
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.دینش دوخ  بلق  نابایب  رد  ار  ییادج  ياه  هلان  ین  ات  تسب  ار  اه  مشچ  دیاب 

.تسا يرگید  ياج  زا  اه ، یقزار  يوب  هک  تخومآ  دیاب 

نینچمه زین  یمدآ  هنشت و  ياه  هنوباب  اه و  هنوپ  يوب 

ینیبب وا »  » ار همه  ات  ینزب ، رانک  ار  رادنپ  مهو  ياه  هبورکاخ  يرادرب و  وراج  دیاب  طقف 

تسین كاب  ور ، وگ  تفر  رگ  اهزور  »

« تسین كاپ  وت  نوچ  هک  نآ  يا  نامب ، وت 
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شبات یلع  ربنق  / انالوم

.دوب ناتسین  کی  ییاهنت  هب  وا  انالوم ! تشاد  مغ  ردقچ 

، درادن ناج  سک  ره  .دوب  ناج  مغ  زا  دوبن ، نان  مغ  زا  وا  ياه  هلان  .تسا  هدنکفا  ررش  ار  ناهج  ياه  ناتـسین  مامت  شیاه ، هلان  رارش 
.تسا ناج  نابز  انالوم  .دونش  یمن  ار  انالوم  ياه  هلان 

.تسا شوخ  رس  زا  تسا  شو  انالوم  هک  نآ  تسا  شوانالوم  تسا  ناج  رگا  ناج 

ردـق هچ  نیبب  رادرب ، ار  سمـش  ناوید  ورب  انالوم  ياشامت  هب  ینک ، اشامت  ار  ناج  دـم  رزج و  يورب و  ایرد  بل  تساوخ  تلد  هاگره 
.دوش یم  باتفآ  زا  رپ  تناج 

سح .يا  هدش  رگید  يزیچ  وت ، ینک  یم  سح  هک  دوش  یم  یلجتم  نانچ  تلد  .ندیشخرد  ندیبات ، هب  دنک  یم  عورش  ناهگان  تلد 
، قفا دنک و  یم  عولط  تا  هنیس  زا  باتفآ  تسا و  هدش  حبص  هک  ینک  یم 

ردـق هچ  مه  تدوخ  ینک  یم  ساسحا  دـشاب ، فرگـش  انالوم  اـب  تدـنویپ  رگا  یهاـگ  .دوش  یم  رت  نشور  نشور و  هظحل  هب  هظحل 
یم ناریح  يوش ، یم  قشاع  مه  وت  .دـنک  یم  اـنالوم  دـننامار  وت  ناـهگان  یگناـگی ، سح  نیا  .یتسناد  یمن  اـما  .يدوب  اـنالوم  هیبش 

.راید زا  تیاکش  رای ، زا  تیاکش  .تیاکش  هب  ینک  یم  عورش  يوش ،

دنک یم  تیاکح  نوچ  ین  زا  ونشب  »

دنک یم  تیاکش  اه  ییادج  زا 

دنا هدیربب  ارم  ات  ناتسین  زک 

« دنا هدیلان  نز  درم و  مریفن  زا 

، تساج نیمه  قوشعم  ینز  یم  دایرف  .تسا  اج  نیمه  قوشعم  ینک  یم  سح  هرابکی 

دییایب دییایب ،

یم سح  .دشوپ  یم  مشچ  تیاهریصقت  زا  .دریذپ  یم  ار  وت  وا  .درادن  تمارک  زج  يا  هراچ  وا  هک  يریگ  یم  نانچ  ار  قوشعم  نماد 
هدوب ناسآ  ندـش  انالوم  ردـق  هچ  ینک  یم  ساسحا  وت  هاگ  نآ  یـشچ  یم  ار  لاصو  دهـش  .يا  هدیـسر  یگناگی  هب  قوشعم ، اب  ینک 

یم ناج  تناج  رد  هلمج  نیا  ناهگان  .یـشاب  انالوم  هشیمه  شاک  هک  ینک  یم  وزرآ  تسا و  هدوب  ابیز  ندـش  انالوم  ردـق  هچ  .تسا 
وا يارب  نتسیز  تسا ، هتسیز  شوخ  ردق  هچ  وا  .تسا  هدوب  انالوم  هشیمه  هک  انالوم  لاح  هب  شوخ  دریگ :
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، یتشادن يونعم  يونثم  هاگره  .دنا  مه  هیبش  رایسب  انالوم  ایرد و  میوگ  یم  نم  هک  تسا  هنوگ  نیا  تسا ! هدوب  نیریش  ردق  هچ 

.نک اهر  ایرد  شوغآ  رد  ار  دوخ  ورب ، ایرد  غارس 

.تسا هتفرگ  لغب  رد  ار  وت  انالوم  هک  ینک  یم  سح  نامز  کی 

؛ دناوخب يرعش  تیارب  هک  هاوخب  انالوم  زا  هاگ  نآ 

: دنک یم  عورش  وا 

دنامن ناج  مسج و  وچ  هک  دیشوکب  ناقشاع  هله  »

دنامن نارگ  ندب  وچ  درپ  خرچ  هب  ناتلد 

دییوشب اهرابغ  ز  تمکح ، بآ  هب  ناج  لد و 

دنامن نادکاخ  يوس  ترسح  مشچ  ود  ات  هله ،

تسا نآ  ناج  قشع  هک  هن  تسا  ناهج  رد  هچ  ره  هک  هن 

دنامن نادواج  همه  ینیب  هچ  ره  قشع  زج  هک 

تذـل تدوخ  زا  یهاوخ  یم  رگا  تماک ، هب  دـشاب  نیریـش  یگدـنز  یهاوخ  یم  رگا  .تسا  یگدـنز  هار  اهنت  نتـسیز ، انالوم  يرآ ،
بآ اـنالوم  ماـج  زا  تسا ، وزرآ  تنادواـج  رمع  رگا  تسا ؛ یناگدـنز  همـشچ  اـنالوم  .ورب  اـنالوم  یپ  زا....یهاوـخ  یم  رگا  يربـب ،

.تسا هار  رضخ  وا  .شونب 
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نایاونشان یناهج  زور 

هراشا

هبنشجنپ

رهم 1383  9

نابعش 1425  14

Sep. 30  . 2004

یتیاده نیسح  / ناگمه جنر  زا  یلاخ 

ینتفگان ياهدرد  دنا ، هتفرورف  شیوخ  ناهنپ  ياه  هیال  رد  هک  اهنآ  دنونش ، یمن  ار  وت  رهـش ، نیا  دولآ  هم  ياه  هزاورد  رب  هک  اه  نآ 
.دش یهاوخن  هدینش  یگداس  هب  وت  تخانش ؛ دهاوخن  تقو  چیه  ار  تا 

.تشون دیاب  رهش  نیا  ياهراوید  مامت  رب  ار  وت  تیموصعم 

.گنگ يروعش  رد  نتخیر  يارب  چوپ  ییوهایه  اهوهایه ؛ نیا  زا  یغراف  وت 

.نزب فرح  ایشا  مامت  اب  هناشوماخ  راذگب و  تا  هقیقش  رب  ار  تیاه  تسد  .چیه  رد  ندز  هسرپ  زا  يا  هدشاهر  وت 

.هدب شوگ  توکس  هب  بوخ 
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رد هاگ  چیه  وت  .رامشب  ار  اهولگ  زا  هدماینرب  تاملک  مامت  راذگب و  تا  هقیقش  رب  ار  تیاه  تسد  .نکن  شومارف  ار  ادص  هشیمه  نیا 
.دنام یهاوخن  تسد  نیا  زا  یترسح 

تسا هزات  هراومه  نایرج 

تسا هدمآ  رد  باوج  یب  ياه  شسرپ  گنر  هب  تیاه  مشچ 

يوش یم  رت  مارآ  هظحل  هب  هظحل 

يراشف یم  تشم  رد  ار  اوه  فافش ، یتریح  اب  اما  ایند ، ناشورخ  ياهراوید  مامت  هب  يا  هداد  هیکت 

! تسا کیدزن  ردق  هچ  وت  هار 

درازآ یم  ار  ناهج  هک  ییاهادص  زا  يا  هتفرگ  هلصاف 

يدرگ یم  شیوخ  لابند  هب  یپرد ، یپ  مارآ و 

تسا هدوبن  نیگآزار  تقو  چیه  وت  يارب  ناهج  منک  یم  سح  ینز ! یم  مه  هب  ار  تیاه  مشچ  بوخ  ردق  هچ 

.تسا هتفرگ  تدش  وت  ياه  هناش  رد  هک  ینانیمطا  مسانش ؛ یم  بوخ  ار  تا  یبآ  هرهچ 

.مبات یب  تخس  وت  هوکش  زا 

.يزاون یم  تلحاوس  رب  ار  یناهج  شوماخ ، يراذگ و  یم  ایرد  هناش  هب  رس  ادص ، یب  مارآ و  عیسو ، يور  نوچ 

.شیوخ رد  يرارق  یب  جنر  همه  نیا  زا  يا  هدنک  ار  تدوخ  وت  .اه  گنرین  يایند  تساه ، بیرف  يایند  ام  يایند 

دنک یمن  تریگرد  يا  هدنبیرف  هبذج  .يا  هدش  تدوخ  ياه  هغدغد  راب  ریز  يوش ، یم  تقاط  یب  رگا 

.تسا هودنا  رد  هلی  تیاه  تسد  .یشک  یم  تا  هقیقش  رب  هجنپ  ناگمه ، ياه  جنر  زا  یلاخ 

.ینز یم  دنخبل  ناهج  لامالام  درد ، هب  .يونش  یم  ار  زیچ  همه  ینک  یم  سح 

.تسا تسا  يرارکت  تیارب  زیچ  همه 

دهد یم  تباذع  لاس ، نیرید  يوهایه  نیا 

تسا هتساخرب  ناهج  يادص  تنابیرگ  زاو  يراشف  یم  تسد  رد  ار  ترس 
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.يا هدینش  شومارفان  يا  هّصق  نوچ  ار  ناگمه  وت  یلو  دونش ، یمن  ار  وت  سک  چیه  یخرچ  یم  تدوخ  رد 

.يوش یم  زاوآ  ناهج ، ياه  ناتسغاب  مامت  رد  يزادنا و  یم  ایشا  ندرگ  رد  تسد  وهایه ، همه  نیا  زا  غراف 

ییاضر هدیمح  / يونش یمن  هک  یتسین  وت  نیا 

؟ دنا هدش  مگ  اهربا  رد  هک  تناتسد  هم و  رد  هدیچیپ  يا  هدمآ  ریسم  مادک  زا 

نیا يونـش  یمن  .اهربا  تکرح  يادـص  زج  توکـس ، زج  يونـش  یمن  كاـخ و  يوهاـیه  هب  ور  ییاـشگ  یم  ار  تتریح  ياـه  مشچ 
.ار هوبنا  ياهزور 

.يوش یم  مگ  تاظحل  مکارت  رد 

نیا نودب  دسام  یم  ادص  تا ، هرجنح  رد  ینز و  یم  کلپ  هک  هنوگ  نآ  ار ، تیادص  دونش  یمن  رهش  هک  يونـش ، یمن  وت  هک  نیا  هن 
.يروایب نابز  هب  یهاوخ  یم  ار  هچ  نآ  دوخ ، يونشب  هک 

ینک و یم  زارد  ار  تیاـه  تسد  یهد ، یم  نکمماـن  ياـهراوید  هب  هیکت  ادـص  یب  .تناـبیرگ  رد  دروخ  یم  رـس  نوماریپ ، توـکس 
.رواجم يرتسکاخ  ياهزور  رد  يوارت  یم  .ینیچ  یم  ادص  درت  ياه  هخاش 

تا یمامت  رد  دوش و  یم  عورـش  تیاه  مشچ  زا  قیمع و  یهودنا  دنک  یم  هّرـش  تناتـشگنا  يالبال  زاو  تشم  رد  يراشف  یم  ار  اوه 
.دچیپ یم 

یمن ار  وت  ییادـص  چـیه  زاب ، همین  ياه  نزور  رب  يزود  یم  هتـسب و  ياه  هچیرد  زا  يریگ  یم  ار  تهاـگن  تتاـظحل ، دوپ  راـت و  رد 
زا يا  هرذ  وت ، كاخ  دبلاک  رد  دچیپب  یـسک  ياه  ماگ  بوخ  يادص  رگا  یتح  دناوخ ، یمن  شیوخ  هب  ار  وت  يادـص  چـیه  دـنازرل ،

.يونش یمن  ار  هغدغد  نیا 

ضغب سک  چـیه  هک  یلاـح  رد  يواـک ، یم  ینک و  یم  هاـگن  هتخیرورف  ياـه  هراوـید  رب  هتخیوآ  سوناـف  ود  نوـچ  ییاـه  مـشچ  اـب 
رد ینک  یم  نایغط  يراذـگ ، یم  اه  هرادـج  رب  رـس  تسا ، رهـش  شوگ  رد  يراز  هبنپ  ینز ، یم  دایرف  .دونـش  یمن  ار  تا  هدروخورف 

ار تیادص  رهش  اما  مکارتم ، تیوکس 
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ماگ ّدر  ادص ، یب  يرذگ  یم  يوش ، یم  مارآ  .دنکش  یم  تیادص  سرون  ياه  هخاش  هایس ، ياهزور  نیا  يوهایه  رب  هک  دونش  یمن 
یم يریگ و  یم  ار  تیاه  شوگ  دـنک ؛ یم  طسبنم  ار  كاخ  ياه  نایرـش  تبلق ، نابرـض  .تسا  هدروآرد  وناز  هب  ار  كاـخ  تیاـه ،

.دنزب مه  هب  ار  تتوکس  گنرینرپ ، ياهزور  نیا  نوسفا  ادابم  ات  يرذگ 

مارآ ردق  نآ  هک  يونـش ، یمن  وت  هک  نیا  هن  تسا ، هدرکن  سح  بوخ  ار  وت  توکـس  يادـص  رهـش ، هک  يونـش ، یمن  وت  هک  نیا  هن 
.یبوشآ یمن  ار  كاخ  باوخ  يرذگ ك  یم 

.يروایب بات  ار  یهایس  همه  نیا  یگنهآدب  یناوت  یمن  هک  يرپ  یکالفا  یبآ  ياه  همزمز  زا  ردق  نآ  هک  يونش ، یمن  وت  هک  نیا  هن 

.دیاب هشیمه  ات  هک  یتوکس  رد  يرذگ  یم  مارآ  وت  تسا و  هدش  شوگ  وت  يادص  ندینش  يارب  رهش  کی 
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نیطسلف ناکدوک  اب  یگتسبمه  زور 

یتیاده نیسح  / رادرب ار  تا  هیفچ 

راشفب و مه  هب  ار  تیاه  تشم  .یناکتب  ار  تنیمزرـس  تبرغ  لاس  هاجنپ  زا  شیب  جـنر  هخاش ، نیا  زا  ات  نوتیز  ياه  هقاس  هب  نزب  هیکت 
.دزیرب ورف  تا  یناشیپ  زا  هرطق  هرطق  ریگارف ، یمشخ  ات  ار ، تیاه  نادند 

.دچیپ یم  خیرات  بیهم  ياه  نالاد  رد  تمان  یتقو  دشک ، یم  ریت  نیمز  تارقف  نوتس 

.نک دایرف  قامعا  زا  ار  تنیمزرس  درد  تسیاب و  اه  هّلق  نیرتدنلب  رب  يرتسکاخ  هیفچ  نآ  اب 

شود هب  نیگنـس ، يراب  نوچ  ار  یگدامآ  يور و  یم  شیپ  درد ، هناش  هب  هناش  .دوبک  يرتسب  رد  هناـخدور ، نوچ  يا  هتفرگ  ناـیرج 
مه رب  ار  تیاه  کلپ  .ینک  یم  سح  تیولگ  هب  ار  ـالویه  ياـه  همکچ  وت  دـصقر و  یم  یـصقا »  » هاگنادـیم رد  ناطیـش  .یـشک  یم 

.نزب اپ  تسد و  نینوخ  یباوخ  رد  راذگب و 

؟ تساجک تا  هناخ 

وت و نایم  یتح  تنیمزرـس ، وت و  نایم  وت ، ياهوزرآ  وت و  نایم  وت ، خـیرات  وت و  ناـیم  .یناد  یمن  مه  ار  اـه  هناریو  ياـج  یّتح  رگید 
.دش دهاوخن  شومارف  تمان  اّما  .دنا  هدیشک  راوید  تناردپ  هرطاخ 

هتـسب رابگر  هب  تردـپ  شوغآ  رد  ار  وت  .يا  هتخیر  ورف  نآ  ياپ  رد  اهراب  اهراب و  .يا  هدـش  کح  راوید  نیا  ياه  تشخ  مامت  رب  وت 
.دنا
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.ملاب یم  وت  هب  تخس  متریح ، رد  وت  زا  .دنا  هدرک  هّکت  هّکت  تردام  ناماد  رب  ار  وت 

.ریگب لغب  رد  گنت  ار  تنطو  تفگش ، هدشاو  هچیرد  يا 

.ینوخ ياه  لاقترپ  ياپ  هب  اپ  یـشک ؛ یم  دـق  لوات  دود و  رد  .تسین  ادـیپ  تا  يرتسکاخ  هرهچ  .دراـب  یم  گنـس  تدوبک  هجهل  زا 
.تس یلاخ  تیفاع  رطع  زا  تا  هرفس 

.يا هداتسیا  ایند  ياه  هرجنپ  مامت  تشپ  نوتیزلا » نیتلاو و   » زا ینماداب 

ترـسح رد  هک  یـشیدنا  یم  ییاه  مشچ  غارچ  هب  تساـجک ؟ يا  هناـبیرغ  ياـه  هناـش  .نتـسیرگ  رب  يدرگ  یم  یهاـنپ  ناـج  لاـبند 
« سدقملا تیب   » ياه هچوک  رد  نتخورفا 

مان هب  تاعافترا ، رد  ناسکرک  .دیـسر  دنهاوخن  افیح »  » ياه ینیـشن  بش  هب  زگره  هک  يا  هدز  لز  ییاه  هّصق  هب  .دنوش  یم  شوماخ 
زج تسا ؛ هدـش  رتدـیدش  تیاه  هرهم  رد  درد  نزب -  هیکت  اه  هقاـس  هب  مشخ -  هنیک و  ياـه  لاـگنچاب  دـنا - هتخود  مشچ  تشومارف 

.تسین وت  شلاب  يا ، هرخص 

ار تا  هیفچ  زیخرب ! .تسا  هتـشادن  یلاـقترپ  تقو  چـیه  وت  قوـشعم  .تسا  ریجنز  رد  وـت  قوـشعم  .ینز  یم  مدـق  ناـفوت  رد  هناقـشاع 
 - وت قوشعم  دـنهار و  رد  تا  یناوج  نارگادوس  .دـمارخ  یم  شیوخ  ینامهیم  هب  ار  وت  تساهنت ؛ نوتیز  ياـه  غاـب  رد  گرم  رادرب ،

.دوشگ دهاوخ  نوتیز  هتخیر  ورف  ياه  هخاش  رب  ار  شنامشچ  حبص ، ره  وت - نطو 

ییاضر هدیمح  / ار تا  سرون  یکدوک  نزب  دایرف 

.نهآ سنج  زا  ییاه  تسد  اب  دینکب  اه  گنس  ربار  اه  هماکچ  نیرخآ  نیا 

هخاش زا  دـنیچ  یمن  ناتیاه  تسد  هک  هتفرگ ، رابغ  ياه  هچوک  رد  دـیود  یم  هک  دنونـش  یم  یمخز  ياه  هرخـص  زا  ار  ناتیاه  دایرف 
ات راذـگب  ار  کسورع  دراذـگ ، مه  رب  هتخوس  ياه  کلپ  ات  راذـگب  ار  کسورع  .تسا  نات  یـشوخلد  اهنت  گنـس  هک  نوتیز ، ياـه 

هزانج تکـسورع ، ياج  هب  يزیر و  یم  کشا  ار  تا  یکدوک  .دونـش  یم  هام  ار  تیاه  هیوم  دربب  دوخ  اب  داـب  ار  شا  هدـیرد  نهاریپ 
تیب حیرـض  تیاـه ، کـشا  زادـنا  مشچ  خـیرات ، يوت  رد  وت  ياـهزیلهد  رد  دـچیپ  یم  تیادـص  یـشک ، یم  شوغآ  رد  ار  ترداـم 

، ار تیولگ  رد  هدیسوپ  ياه  هدقع  نزب  دایرف  دزیر ، یم  ورف  دزرل و  یم  هک  تسا  سدقملا 
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ياهربا هدنکآ  زج  تسین ، ینابیاس  هک  ار  تا  یهانپرس  یب  تدنازرل و  یم  مکارتم  ياهدرد  زا  هک  ار  تا  سرون  یکدوک  نزب  دایرف 
.دشکب یشزاون  تسد  ار  تنافوت  داب  رد  اهر  ناوسیگ  ات  تسین  یسک  رگید  .هودنا 

؛ تسوت هناخ  اج  نیا  سدقملا -  تیب  نیگنس  توکس  رد  دچیپ  یم  هک  ار  تیادص  دونش - یمن  سک  چیه  ار  تا  ییاهنت  اهزور  نیا 
يادص هک  اج  نآ  دولآ ، كاخ  ياه  هچوک  رد  هانپ  رس  یب  دنناود  یم  ار  وت  هانگ  مادک  هب  اّما  تدادجا ؛ ابآ و  هناخ  تا ، يردپ  هناخ 

، تسین ینامرد  ار  تیاهدرد  هداوناخ ، یب  هناخ ، یب  دـنک  یم  هراپ  هراپ  ار  تکـسورع  رکیپ  اـه ، کـنات  موجه  تنازرل و  یم  هلولگ ،
، كاخ یناشیپ  رب  دنرب  یم  گنچ  تکچوک ، ياه  تسد 

زا دعب  هک  تس  ییاهدور  يراج  تیاه  کشا  نوتیز ، هتـسکش  ياه  هخاش  هارمه  دنا ، هتـشون  دود  نوخ و  اب  ار  وت  ریدـقت  هک  اج  نآ 
وت ناتـسد  هزادـنا  اه ، گنـس  دـن و  کچوک  وت  ياه  تشم  زونه  .درب  دـهاوخ  دوخ  اـب  ار  تیاـهدرد  هدز ، ناـیغط  یلیـس  نوچ  نیا ،

، دنناوخ یم  شیوخ  هب  هناکدوک  ياه  یگتسبلد  مامت  ار  وت  زونه  .دنتسین 

یم هناـمک  تکچوک  ياـه  تسد  يزیر و  یم  کـشا  ار  تا  يرد  هب  رد  اـه  لاـس  درد  يود و  یم  یـشک ، یم  هرعن  يود و  یم  اـّما 
، رتوس نآ  تیاه  تسد  يدوگ  نایم  زا  .دنریگ  یم  لاب  اه  گنس  دننک و 

.دنک یم  نیسحت  هتسب  ياه  مشچ  اب  ار  وت  دتلغ و  یم  كاخ  رد  تا  هکت  هکت  کسورع 

هنارک دنواک  یم  تموصعم  ياه  مشچ  زونه  .دـنادرگ  یم  زاب  ار  تردـپ  نینوخ  هیفچ  تیارب ، درب و  یم  داب  ار  تیاهوم  زمرق  نابور 
، تکچوک ياه  تسد  ینز و  یم  دایرف  هشیمه ،-  زا  رت  گرزب   - كالفا ات  دـشک  یم  دـق  ار  وت  رون  زا  یناکلپ  هک  ار  نامـسآ  ياـه 

تشم ياه  تسد  ام ، رتوس  نیا  میهد و  یم  زاورپ  تیارب  ار  نامیاه  مشچ  هچیرد ، ره  زا  ام  رتوس  نیا  دنهد و  یم  گنس  ياه  هناوج 
نامز و ياهزیلهد  رد  دچیپ  یم  ادـص  ار ، تا  هتفگان  ياهدرد  مینز  یم  دایرف  وت  اب  ترفن و  زا  ییاضف  رد  دـنریگ  یم  لاب  نام  هدـش 

، دنکش یم  كاخ  تشپ 

.دنشک یم  لاب  رب  ار  تا  یکدوک  ياه  مخز  رتوبک ، نارازه 
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( جع ) رصع یلو  ترضح  تدالو 

هراشا

هعمج

رهم 1383  10

نابعش 1425  15

oct. 1  . 2004

ییازریم دیعس  دمحم   / زبس يایور 

: تّجح نیرخآ  يا 

.دیرفآ یمن  ار  كالفا  ادخ  دوبن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا 

، دیرفآ ار  ربمایپ  ادخ  و 

.ینادرگ نیمز  ثراو  ار  ناگدیدمتس  يوش و  رهاظ  هرابود  وا ، مان  اب  وت  ات 

! يدهم ای 

.نیمز ياهریوک  رد  دوب ، سگرن  لگ  رازه  ّدلوت  وت ، دالیم 

، يدمآ یمن  ایند  هب  رگا 

.دندیسوپ یم  ایند  ياه  فراعملا  هرئاد  نیرت  هنهک  رد  لدع »  » و دیما » »
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.دریگب گنر  ملاع  نیفعضتسم  رواب  رد  دیما ، ات  يدمآ ، ایند  هب 

.دشاب يراج  ناهج  ياه  گر  رد  هراومه  عیشت ، نوخ  ات  يدمآ  ایند  هب 

.ییادزب ادخ  نید  هنیآ  زا  رابغ  درگ و  نیسح ، تدج  یهاوخ  نوخ  هب  ات  يدمآ  ایند 

، نیمز نامسآ و  دنویپ  ددرگن و  شوماخ  تماما  غارچ  ات  يدمآ  ایند  هب 

.دنامب رارقرب 

! يدهم ای 

.تسا ینشور  هنیآ و  دالیم  وت ، دالیم 

.تساه یبوخ  مامت  دالیم  وت ، دالیم 

! ملاع دوعوم 

، دـنوادخ دـندوب ، هتفـشآ  رب  اه » نوخ  نتخیر   » و نیمز » رد  داسف   » باوخ زا  ناگتـشرف  هک  یماگنه  مدآ ، تقلخ  ماگنه  هب  لزا ، زور 
.درک یشاقن  ار  تندمآ  زبس  يایؤر 

، يدمآ ایند  هب  وت 

.دشاب ملاع  ياه  یکیرات  نشور  ماجرف  تندمآ ، زاب  ات 

يدمحا ناخ  دوواد  / يدهم منم ؛

: تفگ

روخم یسخ  ره  فک  زا  يروخ ، رگا  بارش 

سخ راخ و  هدش ز  كاپ  مهد ، تنم  ایب  هد  اب 

« تسا يوط  سدقم  نیمزرـس  اج  نیا  روآ ؛ رد  هب  ار  تیاه  شفک   » دـناوخ یم  نم  يوس  هب  ادـخ  ار  یـسوم  هک  هاگ  نآ  مشتآ ؛ نم ،
منم نیـسای  همطاف ، یلع ، دمحم ، اه ؛ مان  نیرترطعم  هب  هدش  وب  شوخ  دنوادخ ؛ مان  هاگیاج  نیرت  سدقم  ما  يوط  سدقم ، يداو  نم 
نم نیمالا .» دلبلا  اذهو  دروخ ...« ؛ یم  مسق  نم  هب  دنوادخ  هک  منما  رهش  نآ  نم  .دروخ  یم  دنگوس  ارم  مان  قوش ، هب  راگدرورپ  هک 

هک اریز  دنداتفا ؛ كاخ  هب  نم  ياپ  شیپ  ناگداز  يرپ  ناگتشرف و  هک  نآ  اه ، شیاین  نیرتاسر  هدننک  زاغآ  ممدآ ،
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هدـنراد اپ  رب  منم ؛ حون  .تسا  ناراگدـیرفآ  نیرتوکین  دـنوادخ ، هک  .تفگ  نیرفآ  نتـشیوخ  رب  نم  تماق  نتـشاد  اـپ  هب  زا  دـنوادخ 
هدنفاکـش منم ؛ یـسوم  .منیمز  لـها  هاـنپ  نم ، ناینامـسآ  رب  یمارآ  هن  دوبن و  ناـینیمز  رب  شمارآ  مدوـبن ، نم  رگا  هک  .تینما  یتـشک 

.خالگنس یب  راومه و  اه ؛ ههار  یب  نایم  زا  هدنزاس  هار  .اه  نافوت  هدننک  مارآ  اهایرد و 

، درآ نم  يوس  يور  هک  رامیب  لد  نآ ، ره  هک  یشخبافش  حور  منم ؛ یسیع 

نهذ نآ  رب  دش و  مهاوخ  مهرم  دنز ، هناوج  وا  رد  نم  دای  هک  حورجم  هنیس  نآ  ره  رب  .مشخب  یم  شیافـش  مشخب ، یگدنز  سفن  هب 
.دیناهر مهاوخ  شا  یگدنکارپ  زا  دش و  مهاوخ  شمارآ  دشیدنایب ، نم  رب  هک  هشیدنا  و 

.هتشامگ نم  شیپ  رتابیکش ، يدرگاش  هب  دوب ، نم  كدوک  بویا ،

.درک هشیپ  يراوتسا  هار  نم ، شیپ  تخومآ و  نم  زا  ار  تشاد  مشچ  گنرد و  بویا ،

.تسا نم  رد  هتشونان  ناگژاو  هدومیپان و  ياه  گنسرف  شناد  .ادیپان  ياهریزگ  ناهنپ و  ياه  هار  هدنناد  منم ؛ رضخ 

.رگـشمار .میوا  هشیمه  يوزرآ  نم  مدوـب ، دـمحم  هنیـس  رد  نم  هتـساخرب ؛ اوـجن  هب  ارح  راـغ  رد  منم ؛ هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
.داهن نم  هنیس  رد  شناد  هناد  يردام  رتوبک  نوچ  ...نم  رارق  یب  حور  رگ  شرورپ 

.ون هار  هدننک  زاغآ  نیرخآ  .رگ  شیاتس  هدش و  شیاتس  دمحم ؛ منم 

، نیفص ربیخ و  نینح و  ردب و  هک  يروالد  .هدش  شیاتس  راقفلاوذ  بحاص  یلع ؛ منم 

.دنا هتشاگن  تشد  هوک و  هنیس  رد  ار  شمان 

.کشا راظتنا و  ياه  بش  راوس و  ياهزور  نامرهق  یلع ؛ منم 

.ییاهنت ياه  بش  هدنب  دربن و  نادیم  زات  هکی 

هیلع یلع  زا  تیامح  رد  ار  شیاسر  ياهدایرف  تساخرب و  مالـسا  ندرک  هدـنز  هب  هک  نآ  .تخانـشن  ار  وا  هک  یـسک  نآ  منم ؛ همطاف 
.دنا هدینش  نز  درم و  مالسلا ،

.تسیز تیمولظم  تیاهن  رد  هک  ییاهنت  .بیرغ  مولظم و  نسح ؛ منم 

.اه یتشز  زا  هدنراد  زاب  اه و  یکین  هب  هدنناوخ  ارف  زامن ، هدنراد  اپ  هب  منم ؛ نیسح 

.دیهش دهاش و  هاوگ و  نیسح ؛ منم 
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ناهج رد  مولع  لعشم  هدننک  اپ  رب  اه و  شناد  هدنفاکش  رقاب ؛ منم 

.تسا یتساران  میخژد  دراد و  یم  نمشد  ار  غورد  هک  يراتفگ  تسار  قداص ؛ منم 

.راکش زغل  ناگدننک  تلفغ  اب  هدننک  ارادم  زرو و  ضرغ  ناکاپان  رب  نیگمشخ  مظاک ؛ منم 

.ناتسود رب  تمحر  مّسبت و  ناگدننک  هابتشا  رب  مشخ  هدنروخ  ورف 

.تسا یضار  وا  زا  راگدرورپ  هک  نآ  تسا و  دونشخ  راگدرورپ  ریدقت  زا  هک  نآ  اضر ؛ منم 

.شناد يزور و  ياه  ناوخ  هدننارتسگ  اه و  یندیشخب  هدنشخب  داوج ؛ منم 

.درک دنهاوخن  دنا و  هدرکن  هبرجت  ار  ندوب  وا  اب  زگره  ناهانگ ، هک  وا  .اوقت  اب  راگزیهرپ و  یقت ؛ منم 

، یکیرات رد  هک  يراودیما  هدش ، هرصاحم  ياهنت  يرگسع ؛ منم 

.راظتنا دیما و  قشع و  دیشروخ  درورپ ؛ یم  دیشروخ 

.هار هب  مشچ  رظتنم و  يدهم ؛ منم 

؛ يدهم منم 

! دندوب هدش  هدیشک  يراگیب  هب  هک  نانآ  نیمز ، ناگدنرب  ثرا  يور  شیپ  .هدید  متس  نامدرم  هتفخ  ورف  دایرف 

مان يدونـشخ ، هب  هناهاگآ و  ماش  حبـص و  کی  نات  مادـک  دـییوگب ، دوخ  همه ، نیا  اب  ناتراگزور ؛ هب  هاگآ  متـسه و  امـش  نایم  نم 
.دیا هدرک  دای  ارم  رگنشور 

؟ ناتدوخ يارب  زا  تسا و  نم  يارب  زا  امش  مادک  نات ، مادک  همه ، نیا  اب  امش ؛ يارب  زا  متسه و  امش  زا  نم 

یناما مثیم  / دیآ یم  ناراب  يوب 

تسا هدناشک  باوخ  هب  بورغ  ار  هلکسا 

؟ دنیبب ار  باتفآ  ياه  « ملب  » عولط هک  دنام  دهاوخ  رادیب  یسک  هچ 

؟ داد دهاوخ  تراشب  ار  اه  هسام  شراظتنا و  جوم ، مادک 

؟ دهد یم  ناکت  تسد  نامیارب  رود ، ارود  هک  تسادخان  مادک 

هرامش 65 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:84

هرامش 65 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


دیآ یم  ناراب »  » يوب تسا  يربا  نام  يردپ  نیمزرس  نارک  ات  نارک 

؟ دنک یم  راد  ربخ  یسک  هچ  ار  اهربا 

دننز یم  قرو  ار  هدماین  راهب  دنا و  هداتسیا  زونه  هتخوس  ياه  هنوباب 

«! ناراب  » ترضح ای  الا 

بورغ ای  حبص 

ادرف ای  زورما 

...دوز ای  رید 

.میشک یم  راظتنا  ار  تندمآ  نانچ  مه  ام  و 

تسا يربا  نامسآ 

دیآ یم  ناراب »  » يوب

دنکشخ یم  اه  هشیر 

! یکشا من  من  زا  غیرد  اما  هتفرگ ، شتآ  ناملد  ياه  هتوب 

! نک سمل  ار  نازوس  ریوک  راذگب ، اه  نابایب  هدیتفت  رگج  رب  مدق 

؟ درک دهاوخ  بآ  رپ  تسد ، مادک  ار  هدز  بت  ياه  هزوک 

؟ دومن دهاوخ  مایق  اهراز  گیر  یگنشت  عفر  هب  همشچ  مادک 

؟ دروآ دهاوخ  ناغمرا  هب  ار  ناراب »  » ماغیپ بولطم ، ياوه  مادک 

تسا يربا  ناهج  بونج  لامش و 

دیآ یم  ناراب »  » يوب

ددرگ یم  زاب  ایرد  ...تسا و  یناراب  اوه  هک  دنناد  یم  بیرغ  ياه  لحاس  مامت 

! دنناوخ یم  هورش  اه  سوناف  شاب  هتشاد  دای  هب  ار  ردنب  ياه  كدصاق 
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ینارماک مرکا  / نم ناهنپ  هام 

.دنا هتفکش  ینابرهم  هیشاح  رب  اه  هفوکش 

.دپت یم  اه  لزغ  مامت  بلق 
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.راظتنا معط  اه ، بآ  دنراد و  راظتنا  گنر  اه ، لگ 

.دنیاس یم  مه  هب  ار  نامز  هدرک  بوسر  جاوما  اه ، هیناث 

.دنا هتخیوآ  اهربا  درت  هقاس  هب  ار  باتهم  اه ، هتشرف 

.دناد یم  شیوخ  نآ  زا  ار  شیاه  هناش  داب ،

.دنا هدرک  ملع  دق  راظتنا ، دادتما  رد  اهورس 

! راهب هاگن  رد  ار  یگدنز  ششخرد  باتهم و  نامشچ  رد  ار  یگدنز  روش  ینیبب  ات  ناخرچب  مشچ 

! هراتس نماد  نماد  دیرابب و  منبش  هفوکش  هفوکش 

! دبات یم  یقرشم  يرون  قارشا ، هبعک  زا  بشما 

.ناباتش ياه  هیناث  ات  تسا ، زاب  حبص  ات  نامسآ  هرجنپ  بشما ،

هصغ و اه  لاس  هک  يدرم  .دز  دـهاوخ  هرگ  تعیبط  ناوزاب  هقاس  هب  ار  تاـیح  هتـشر  شا ، ییاروها  هاـگن  هک  يدرم  دـیآ ؛ یم  يدرم 
.دیشک دهاوخ  شگرتس  ياه  هناش  رب  ار  يروبص 

! درک دهاوخ  رپ  ار  یتسه  همه  شندمآ ، يوهایه  يزور  و 

! دیوجب هنارگ  وجتسج  دییوگب  ار  داب 

! درذگب اه  تشد  زا  كانباتش  دییوگب  ار  میسن 

! دوش يراج  نامسآ  ياه  گر  رد  جوف ، جوف  دییوگب  ار  هام 

دیوگ یم  شاب  داش  ار  رون  عولط  دیشروخ ، ادرف 

.دکچ یم  باتفآ  هرطق  هرطق  هام ، زا  بشما  .دیارس  یم  قشع  فینضت  داب ، و 

! مناهنپ هام 

! تاراعتسا تاهیبشت و  همه  نیا  زا  ما  هتسخ 

! دیارسب ار  وت  تقیقح  دناوتب  هک  تسین  نآ  هژاو 
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! دنایامنب ار  وت  ییابیز  دناوتب  هک  تسین  نآ  هام 

! دوشگ وت  يوس  هب  اه  بلق  زا  يا  هچیرد  دش ! هدنز  تیاه  سفن  اب  دش  یم  شاک  تخیوآ ! تناماد  هب  دش  یم  شاک 

! دیود وت  يوس  هب  قایتشا ، ياه  ماگ  اب 
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! تفگ نخس  وت  اب  بآ ، نابز  اب 

، مناد یم  بوخ 

! دوش یم  يراج  وت  ناتسد  رابیوج  زا  تایح ،

.ادزب تیرشب  هرهچ  زا  ار  یساپسان  لاس  نارازه  درگ  ایب و 

ییاضر هثدحم  / قداص حبص  زا  رت  ینیقی 

تمدقم ینامـسآ ! تایآ  ياه  لصف  رـس  قطان  يا  دیواج و  هزجعم  يا  يدمآ ! شوخ  نیمز ، رخف  تندوب  يا  زاونلد و  تروضح  يا 
ییاهر دورس  وت  نابل  يدمآ ! شوخ  هرجعم ، يا  هرجنپ ، ياه  کلپ  رب  هدنام  راظتنا  يا  .دش  هدروآ  رب  ام  ياه  مشچ  يوزرآ  .یمارگ 

مامت حول  رب  قحلا ،» ءاج   » دنک و یم  همزمز  ار  ناسنا 

دهد یم  تراشب  ار  یسک  یخیرات  دلوت  راب ، نیا  حبص  تسا و  هدرک  قرف  دیشروخ ، عولط  نحل  .تسا  هتسب  شقن  نامـسآ  ياه  لد 
.تسا هدنهد  تاجن  هک 

نابز دراک و  یم  قشع  نیمز ، رد  شناتـسد  تعـسو  .دش  دهاوخ  يراج  وا  لالز  حور  زا  تلادـع ، تسا و  یتسود  حلـص و  ربمایپ  وا 
.تسا اه  یبوخ  مامت  دز 

هنایشآ

يا هدـش ، ّتیـصو  يا  هدـش ، هداد  هدـعو  يا  ضرالا ! یف  هّللا  هجح  يا  كرابم ، تندیـسر  .شندـمآ  تمـس  هب  تسا  هدوشگ  ناماه 
! يدمآ شوخ  رون ، هداز  يا  رون و  يا  لطاب ، زا  قح  مساق  يا  حلاص ،

، دوخ ریمـض  رد  نیمز  تشاد و  رـس  رد  یبآ  ياهرکف  تندمآ ، زور  يارب  نامـسآ  .دیـشک  یم  راظتنا  ار  وت  شنیرفآ ، زاغآ  زا  ناهج 
.نیشتآ خرس  ياه  هلال  دنارورپ ؛ یم  هلال  تندمآ  زور  يارب 

نیمز تندمآ ، زاغآ  زا  يدمآ ! شوخ  نامسآ ، نیمز و  لاصتا  ببـس  يا  قلطم و  لامک  يا  قداص ، حبـص  زا  رت  ینیقی  يا  لالز ، يا 
.دننک یم  همزمز  ار  دهع  ياعد  نامز ، و 

! رتسگ تلادع  يا  يدهم ، يداه ، يا 
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نافعضتسم یناهج  زور 

یناما مثیم  / نیمز ناثراو 

خیرات ياهراغ  زا  ترفن ، متـس و  ياه  یعفا  .دسر  یمن  ياه  يدنلب  هب  رـشب  تیمولظم  يادص  .تسا  هتفرگ  ارف  شتآ  دود و  ار  نیمز 
ینیمزرس دسانش ؟ ار  قارع  هک  تسیک  .تسا  هدش  لاماپ  دادیب ، ياه  همکچ  ریز  هک  دیآ  یم  رشب  تیمولظم  يادص  .دنا  هدمآ  نوریب 

ار تردق  ياه  مشچ  .دنزیر  یم  ناشرس  رب  گرم  راوآ  رشب ، قوقح  يدازآ و  مان  هب  دنا و  هدرک  شا  ینادنز  اهرادراخ  میـس  رد  هک 
.دندرب یم  جارات  هب  یتح  ار  ياه  مدآ  ناج  .تسا  هتفرگ  نوخ 

؟ دسانشن ار  نیطسلف  هک  تسیک  دنشک ، یم  هزوز  اه  گرگ 

دسانش یم  یگراوآ  نادنز و  اهنت  ار  نیطسلف 

یب ياه  نابز  هب  دنا  هتـسب  هراّدـق  دـنا ، هتـشادرب  نوراش »  » و شوب »  » هک نورن ،»  » و زیگنچ »  » هن اهزور  نیا  ار  تیانج  لاسنهک  يوقاچ 
.دننک ینمیرها  دسر ، یم  ناشتسد  اجک  ره  ات  هانگ ،

.تسا هدش  ضیعبت  ملظ و  خزود  ادخ ، نیمز 

هشیمه يارب  دیشروخ  هک  دنناد  یم  هچ  اهوید  اما  .دنشک  یم  وب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  ياه  ماگ  مدق  زونه ، هک  زونه  اهدیزی ،
.دنام یمن  اهربا  تشپ 
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دیاپ یمن  يرید  بش ، یهایس  هک  ار  هدیکت  ياه  مدق  داب  هدژم  .دش  دنهاوخ  نیمز  ناثراو  ملاع ، نافعضتسم  هک  تسادخ  هدعو ،

.تفرگ دهاوخ  ارف  داد  لدع و  میسن  ار  متس  ملظ و  ياه  هچوک  .دیآ  یم  يدرم 

.دوش یم  تشهب  ادخ  نیمز  دیآ و  یم  يدرم 
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نادنملاس یناهج  زور 

یناما مثیم  / هناخ بلق 

طسو ضوح  رد  هک  ار  اه  ناکتـسا  یناوخب ، زامن  ات  ینک  یم  رـس  هب  ار  ترادلگ  رداچ  يوش ، یم  رادیب  هک  ار  حبـص  ناوخ  سورخ 
؛ دتفا یم  اهرانا  هب  تدای  هدیکشخ ، ياه  گرب  ندرک  وراج  اب  .دشوج  یم  هک  تسا  يا  هقیقد  دنچ  روامـس ، یـشک ، یم  بآ  طایح 

، کنیا دندش و  یم  هتشاک  هک  دندوب  گرزبردپ  ياه  تسد  رد  یلاهن 

یم بآ  ار  ینادعمـش  ياه  نادـلگ  گرب  گرب  يراد و  یم  رب  شاپ  بآ  ناتیارب ، دـنک  یم  کنخ  ار  ناتـسبات  شیاه ، هخاـش  هیاـس 
مد و يوش ، یم  رادیب  هک  ار  هدزن  باتفآ  ياهرحـس  اه ، لاس  زا  سپ  زونه ، زونه و  .دـنریگ  یم  وت  زا  طاشن  مه  اه  ینادعمـش  یهد ،
اب ار  وت  تسا  یتبسن  هچ  .درادن  ندروخ  وت  دنخبل  یب  رینپ  نان و  هناحبص  هرفـس  .دشخب  یم  تایح  یگدنز  هب  هک  تسوت  ياه  مد  زاب 

يرمع .دـنا  هدرک  شا  هرود  رفولین ، ياه  هتوب  هک  هناخ  رود  ات  رود  ياه  قاور  اه و  قاط  اب  انعن ، ياـه  گرب  اـب  یـسلطا ، ياـه  لـگ 
رد ایند  ياه  تبحم  هک  تسا  هدـش  هدرتسگ  اهردـق  نآ  تبلق  يا ؛ هتخاس  يا و  هتخوس  يا ، هتخاون  راگزور ، ياه  مب  ریز و  اـب  تسا 

.دنا هدرک  هنال  نآ 

ياوه هب  زونه  زونه و  اه  هرجنپ  نکن ! شوماخ  ار  تروامـس  دـنز ؛ یم  هک  تسوت  بلق  رد  اـم  ياـه  يداـش  شپت  .يا  هناـخ  بلق  وت 
یسک هچ  دنوش ، یم  رادیب  وت  زا  شیپ  تا ، هدوشگ  ياه  تسد  سمل 
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تمرح هب  ار  وـت  دـنک ؟ یم  رادـیب  باوـخ  زا  ار  هدـیپس  دـنک ؟ یم  رادـیب  باوـخ  زا  ار  هراّوـف  دـنک ؟ یم  رادـیب  باوـخ  زا  ار  هچغاـب 
ياشگ هرگ  تحیلم  دنخبل  يا  نک ! نامهم  یحیلم  دنخبل  هب  ار  یلاوح  ياه  مشچ  دنا ، هدـییور  تیاه  تشگنا  رـس  زا  هک  ییاهوزرآ 

! دوش هدیسوپ  نام  ندوب » وت  رانک  رد   » یتخبشوخ راذگن  اه ! یگنتلد 

...تسا هدش  حبص  گرزبردام ! وش  رادیب  .دراب  یم  نامرس  رب  گرگت  لثم  تقادص ، تیمیمص و  ینز ، یم  هک  فرح 

يدمحا ناخ  دوواد  / تاظحل ندیپت 

اـشامت تخر  راهب ، .دنک  یم  رعـش  ناگژاو ، نیرتابیز  رد  ار  يزبس  تسا و  هدش  سورع  .دـنک  یم  هاگن  لد  گنت  هچیرد  زا  راهب ، هب 
هک هشیدنا  رازه  نابز و  رازه  هب  رذگهار  نارازه  ياپ  اج  ربونص ، ورـس و  ناتخرد  ریز  زا  دوش  یم  هدیـشک  یهار  .تسا  هدرک  نت  هب 

هشوگ .باتش  هب  يدنک و  هب  تاظحل ، ندیپت  ریزگان ، تسا  یهودنا  يریپ ، .تسا  هدنام  یگنر  یپ  دنتشاد ، نهذ  رد  نتـشذگ  ماگنه 
هب دنز  یم  هرگ  نایاپ  رد  ار  وت  هک  يا 

وا رب  مشچ  رازه  هک  اـه  نوراـن  ریز  زا  دوـش  یم  هدیـشک  یهار  .یگدـنام  سپاو  هب  دـنز  یم  هرگ  تبرغ ، هب  دـنز  یم  هرگ  ییاـهنت ،
زا دوش  یم  هدیـشک  یهار  .تسا  هدـنام  هتـسب  نیگنـس ، مهرد و  نانچ  مه  بش  نیا  نایاپ  رد  هک  يا  هزاورد  رب  تسا و  هدـش  هتخود 

.تسد شرزل  لد و  هاگ  یب  هاگ و  شپت  رازه  زا  یهار ، هب  مشچ  رازه 

یم هاگن  نوریب  هب  هاگـشیاسآ  نایرع  هشیـش  تشپ  زا  دشک  یم  دق  .دشک  یم  ولج  هب  ار  شناور  یلدنـص  دیاس و  یم  خرچ  هب  یتسد 
شمـشچ هب  اما  .تسا  هدرک  ون  ناگژاو ، ییابیز  رد  ار  نمچ  ار و  ناتخرد  هدرک  سورع  .تسا  هدرک  نت  هب  اشامت  تخر  راهب ، دنک ؛

يدنک هب  تاظحل ، ندیپت  .نامرد  یب  ریزگان و  تسا  يدرد  يریپ ، دیوگ : یم  شدوخ  اب  .ناگژاو  نیا  زا  کی  چیه  هب  دـبای  یمن  هار 
یب ياه  هار  هب  هدـش  هتخود  درـس ، ياه  مشچ  هوبنا  مرگ و  ياـه  تسد  هوبنا  تسا .» یهت  هناـمحر  یب  هک  ییاـضف  رد   » .باتـش اـب  و 

.رذگهر

در هزاورد  زا  دـیاب  هک  دنـشکب  ار  یـسک  راظتنا  شیپ ، زا  رتاهر  شیاه ، مشچ  ات  دـیآ  یم  طایح  هب  نزریپ ، نوریب  دـیآ  یم  هشوگ  زا 
تسوپ هک  دنک  یم  رکف  یناوج   » ناتسد هب  دیآ  نورد  هب  دوش و 
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هتخورف ار  شا  یناوج  نزریپ ، .دنک  شزاون  ار  شـشوگ  نابرهم ، یهودنا  هب  هک  یناگژاو  دنرب و  بل  هب  شزاون  اب  ار  شا  هدـیکورچ 
هک هدـیزخ  يا  هشوگ  هب  ریزگاـن ، هب  هتـشاذگ و  اـج  هتـشذگ  ناـبرهم  ياـه  هچوک  رد  ار  شا  یناوج  .هتفرگ  كورچ  نیچ و  رازه  و 

.تسا نآ  یلاها  همه  كرتشم  ردق  ییاهنت ،

یم ار  نزریپ  تسد  دزیر و  یم  هاگـشیاسآ  طایح  نورد  هب  اه  گرب  خاش و  يـال  زا  ار  يرداـم  ییـالال  يادـص  دـیآ و  یم  یمیـسن 
یبوک و ياـپ  هلهله و  ياـهزور  هب  .اـه  یگتـشذگ  دوخ  زا  اـه و  يزرورهم  اـه و  قشع  نورد  هب  .درب  یم  هتـشذگ  نورد  هب  دریگ و 

، دعب .هناقشاع  ياه  همزمز  اب  یتبحص  مه  قشع و  اب  یگناخ  مه  نیریش  خلت و  تاظحل  هب  .ندش  سورع 

ماـمت رب  تسا  شمارآ  شا  هیرگ  يادـص  هک  یکدوـک  سپ  .ناتـسرامیب و  رد  درد  ياـهدایرف  دـیآ و  یم  شغارـس  هـب  ناـمیاز  درد 
دـمآ و ادـص  .دـنک  شمارآ  ات  تفرگ  یم  هنیـس  هب  شوغآ و  رد  ار  دـنزرف  حبـص ، ات  هک  دور  یم  ییاه  بش  نورد  هب  .اه  یـسپاولد 

ندـناشون قشع  غیرد ، یب  اه و  یناشف  ناج  میرح  رد  .اهرهم  اه و  ییالال  میرح  رد  تشاذـگ  اپ  .دـش  ناوج  تفکـش و  لاـس  هاـجنپ 
...اه

، روک دوب و  رذگهر  یب  نانچ  مه  دیسر ، یم  هتسب  هزاورد  هب  اهربونص  اه و  نوران  ریز  زا  هک  یهار  .تشگرب  نزریپ  تفر ، هک  ادص 
اه و تسد  كورچ  دیایب و  ناوج  یتسد  درذگب  نآ  زا  يزور  يرذگهر ، دـیاش  هک  یهار  هب  دـندوب  هتـسب  زونه  نزریپ  نامـشچ  اما 

.دنک شزاون  يا  هسوب  هب  ار  شا  یناشیپ 

یسوط اروح  / قشع یگدنز و  ياهب 

.میشوخ لسن  روآ  مایپ  نم 

هک ییاه  مایپ  مراد ؛ هزات  یمایپ  مراگزور ، ناناوج  هظحل  يارب  نم  .هشیدـنا  شناد و  ياه  هنازخ  هبرجت و  ياه  هنیجنگ  اب  يروآ  مایپ 
رت کیدزن  یمک  طقف  .داد  مهاوخ  امـش  هب  ناگیار  ار  میاه  هیامرـس  نیا  .ما  هتخودنا  ناج  هچقودنـص  رد  یگدنز  رمع  کی  ياهب  هب 

؟ ارچ هلصاف  همه  نیا  .دییایب 

قشع و لها  نم  دیا !؟ هدرک  مدیعبت  ساسحا  ياه  هناخ  درـس  هب  ناتـسمز ، نیا  رد  دیا و  هدنار  شیوخ  ّتبحم  رهم و  هناخ  زا  ارم  ارچ 
یتماقتـسا نامک  متماق ، یگدـیمخ  .تسا  هدرک  رـس  هب  امـش  ياپ  هب  ار  شراهب  هک  تسا  یناتـسمز  میوم ، رات  ره  يدـیپس  ما ! هفطاـع 

.تسا هدوب  امش  یلاهنون  لصف  هاگهانپ  راگزور ، نافوت  رد  هک  تسا 
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هب مارآ ، مارآ  کـنیا ، هدرب و  دوخ  یپ  رد  باتـش  هب  ار  رمع  بکرم  هک  تسا  راـگزور  ياـه  مخ  چـیپ و  لـصاح  ما ، هرهچ  نیچ  ره 
.مشیوخ روش  رپ  ياه  هتشذگ  نیشن  تولخ  نم  .تسا  هدش  کیدزن  ریسم  رخآ 

.تسانشآ نم  باتش  یب  مارآ و  ياه  مدق  اب  رهش ، ناهاگحبص  توکس  اه و  كراپ  تکمین 

یشوخ اه و  يداش  اه ، مغ  اه و  هصغ  همه  .مینز  یم  قرو  تارطاخ  موبلآ  رد  مینیب و  یم  هبرجت  هنیآ  رد  ار  هتشذگ  ریوصت  زور ، ره 
! میدنمزاین نامرمع  يدنملاس  هرفس  رانک  رد  امش  هنانابرهم  روضح  هب  ردق  هچ  الاح  میا و  هتشاد  امش  اب  هک  ییاه 

هب یگدنز ، هنحـص  تشپ  رد  ّینأت  اب  نمارآ و  میتفایرد و  هک  تساه  لاس  دـیود ، یم  شا  یپ  رد  ساره  باتـش و  هب  ار  امـش  هچ  نآ 
باتش یب  تولخ  رد  مه  ار  ام  ارچ !؟ باتش  همه  نیا  دیریگب ؛ مارآ  دیتسیاب و  يا  هظحل  .میا  هتـسشن  امـش  لمأت  یب  يوپاکت  ياشامت 

دنمونت هنت  ینایرع  رد  هدیکـشخ و  ياه  گرب  شخ  شخ  رد  يزییاپ ، درز  ياه  گرب  رب  میـسن ، رذـگ  رد  .دـیبایرد  نامیاه  ییاـهنت 
.تسین رود  مه  نادنچ  هدروخ و  هرگ  جایتحا  اب  هک  يا  هدنیآ  .دید  دیهاوخ  ار  دوخ  هدنیآ  هن  هک  ار  ام  .هدز  نازخ  ناتخرد 

یجنپ هجیدخ   / دش مهاوخ  ریپ  مه  نم 

همه .دنـشخب  یم  یگداس  هب  ار ، ناشنادـنزرف  يرهم  یب  هک  گرزب ، ردـق  نآ  دـنگرزب ؛ هناخ  نیا  یلاها  .تسا  ینابرهم  هناخ  اج  نیا 
.تسین یلاسنهک  درد  ناشدرد ، اما  دنا ، هدروخلاس  نابرهم  دنا و  ینتشاد  تسود  همه  دنا ! هشیر  کی  زا  راگنا  .دنتسه  مه  هیبش 

تسافو یب  رای  مین ، هام  لاس و  ریپ  نم  »

« مدش نآ  زا  ریپ  درذگ ، یم  رمع  وچ  نم  رب 

.دراب یم  اه  هون  تروص  رس و  رب  شیاه ، هسوب  زیرکی  ناراب  هتفرگ و  شوغآ  رد  هناقشاع  ار ، شیاه  هون  یگرزب ، ردپ 

یتسشن ادص  یب  مارآ و  تخت ، يور  وت ، هنایم  نیا  رد  .دنک و  یم  قارف  یگنتلد و  ياه  هسوب  قرغ  ار ، شرسپ  ناتـسد  یگرزب ، ردام 
.يا هدش  هتسخ  راگنا  يا ، هتخود  اه  تسد  رود  هب  ار  ترگ  وجتسج  هاگن  و 

.يرارکت هشیمه  ياه  سکع  موبلآ  ياشامت  زا  اهزورید ، شرامش  زا  تارطاخ ، همه  نیا  رورم  زا 
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دای هب  ینک و  یم  هاگن  ناکدوک  هب  .یشک  یم  هآ  ار  نارگید  يداش  ترسح ، توکس و  رد  یتسـشن و  ادص  یب  مارآ و  تتخت ، يور 
ار ناشتروص  وت ، دندوب و  اج  نیا  شاک  ...دـنا  هدـش  گرزب  ًامتح  دوب ؟ هچ  ناشمـسا  دنتـسه ؟ اجک  نالا  ینعی ، یتفا : یم  تیاه  هون 
؟ يدرگ یم  هچ  لاـبند  یتسار ، .ینیـشن  یم  اـشامت  هب  ار  دوخ  هنیآ ، رد  يدیـشک ! یم  سفن  ار  ناـشنت  رطع  يدرک و  یم  هسوب  قرغ 

یم هیدـه  تیاـه  بل  هب  ار  مّسبت  تا ، یگدـنز  نیریـش  هرطاـخ  مادـک  مناد  یمن  .ینز  یم  دـنخبل  ...اـی !؟ ار  تا  یناوج  ار ، تدوـخ 
رد دوب ، دنخبل  زا  رپ  زور  کی  نیگمغ ، هتسکش  هرهچ  نیا  دیاش !؟ ...ای  بوخ  يا  هظحل  دیاش  یناوجون ، شوخ  نارود  دیاش  دشخب ،

.يدرک راثن  ار ، ترمع  زا  زور  کی  تیوم ، دیپس  رات  ره  يارب  تسا  ناهنپ  هرطاخ ، رازه  تا ، یناشیپ  كورچ  نیچ و  ره 

يارب تا و  یناشیپ  كورچ  نیچ و  يارب  تناتـسد ، شزرل  يارب  تیوس ، مک  ياه  مشچ  يارب  تیاه ، ناوختـسا  درد  يارب  شاـک  يا 
وت .دـنز  یم  جوم  راظتنا  تیاه  مشچ  رد  یتخود ، هرجنپ  يوس  نآ  هب  ار  تا  یناراـب  هاـگن  یتفاـی ! یم  یمهرم  تا ، ییاـهنت  همه  نیا 

شراثن هک  یبوخ  همه  نآ  ساپ  هب  مک  تسد  دشاب ؛ تا  ییاهنت  مدمه  هقیقد  دـنچ  طقف  .دـسرب و  هار  زا  ییانـشآ  ات  يرظتنم ، هشیمه 
ياه ییالال  ساپ  هب  يدرک ، شا  هیده  هک  تغیرد  یب  ياه  ینابرهم  ساپ  هب  یتخیر ، شیاپ  هب  هک  ترمع  یناوج و  ساپ  هب  يدرک ،

...ساپ هب  .تا  هناقشاع  ياه  شزاون  تا ، هناردام  ياه  يراد  هدنز  بش  تا ، هنابش 

نآ هناهب  يزیچ  هچ  مناد ، یمن  گرزبردام ، ینتفاب  یگنر  ياه  فـالک  يزاـب  و  گرزبردـپ ، نیریـش  ياـه  هصق  ياـپ  یـسرک ، رود 
لـیجآ و زا  رپ  نیلافـس  ياـه  فرظ  نآ  یمیدـق ، یبوچ  یـسرک  نآ  یلگ ، هاـک  کـچوک  هناـخ ي  نآ  .دوـب  ینتـشاد  تسود  عـمج 

.دش مهاوخ  ریپ  يزور  مه  نم  دنیاه ، هناخ  تکرب  اه ، گرزبردام  اه و  گرزب  ردپ  دنیوگ ، یم  اه  یمیدق  ...شمشک 

یمرخ هفطاع  / هتشذگ هرجنپ  يور  هبور 

، هبرجت زا  يراب  هلوک  .دیمهف  دیاب  هک  تسا  یتوکـس  ...دینـش  دیاب  هک  تسا  يدرد  ...دـید  دـیاب  هک  تسا  يزار  اه  مشچ  نیا  تشپ 
ياپ تسا  یفاک  طقف  .دـنک  یم  دایرف  ار  زیچ  همه  شیاه  مشچ  جـنر  ...هتـشذگ  ياه  لاس  هصق  یگدـنز ، نیریـش  خـلت و  زا  یهوبنا 

يونشب و ار  شتارطاخ  ینزب ، وناز  شیاه  فرح 

.دیدنخ یم  دیود و  یم  وت  نم و  هیبش  تسرد  هک  ینک  رفس  ییاهزور  ات  وا  اب 
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یم سح  .تسا  هدـنام  هریخ  نامـسآ  هب  هرجنپ ، يور  هبور  قاتا ، هب  تشپ  .هدـنام  شرطاخ  رد  ناشدای  رابغ  طـقف  هک  ییاـهزور  داـی 
رد هتسهآ  ار  شیاه  ضغب  ...دیاش  ای  درادن ، تقو  نتـسشن  وا  اب  يارب  سک  چیه  دنک  یم  سح  دونـش ، یمن  ار  شیادص  یـسک  دنک 

يور هب  ور  اهنت ، ردق  هچ  هتـسخ ، ردق  هچ  الاح  .دـنک  یم  ینیگنـس  شیاه  هناش  يور  وپاکت  رمع  کی  یگتـسخ  دراد ، یم  هگن  ولگ 
نامماخ ياهوزرآ  میهاوخ  یمن  میمهفب ، ار  وا  ساسحا  نابز  میهاوخ  یمن  میرورغم ، ردـق  هچ  وت  نم و  هتـسشن ؛ شا  هتـشذگ  هرجنپ 

، ادرف هنیئآ  رد  .تسا  یگدنز  هّکس  يور  کی  طقف  نیا  میناد  یمن  هدرک و  ناملفاغ  یناوج  يایؤر  .مینز  هرگ  وا  هبرجت  اه  لاس  هب  ار 
.دوش یم  یگدروخلاس  نیچ  زا  رپ  مه  ام  تروص 
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سیراپ هب  قارع  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  ترجه 

هراشا

هبنش ود 

رهم 1383  13

نابعش 1425  18

oct. 4  . 2004

ییازریم دیعس  دمحم  / ناهج هظفاح  رد 

! زیزع ماما 

؛ تسوت ترجه  باتک  زا  رگید  یلصف  نیا 

.یتسه هللا » لیبس  یف  نورجاهی   » هرمز زا  وت  هک 

نانچمه دپتب و  تدای  هب  ناقاتـشم ، لد  نانچمه  ات  تسا ، رگید  تبرغ  هب  یتبرغ  زا  رفـس  هک  تسین ، نطو  هب  تشگزاب  رفـس ، نیا  اّما 
.دننیبب نهیم  ینازخ  كاخ  هب  ار  تا  يراهب  تعجر  باوخ  رظتنم ، ياه  لد 

: تسا هدرک  ریخست  ار  ناهج  ياهرهش  مامت  هک  تسا  يدابدرگ  وت  مان  ماما ! يا 

.تسا مایق »  » حور وت  مان  نتگنشاو ...، هرهاق ، سیراپ ،
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گنج هب  میدرک و  مکحتـسم  ار  نامیاه  هشیر  میدز و  هناوج  هخاش  هب  هخاش  تندـمآ ، اب  میدیـشک و  راظتنا  تراـهب  نوچ  اـه  لاـس 
.میتفر راهب  نانمشد 

.دشخرد یم  ناهج  هظفاح  رد  نانچمه  هک  تسا  یتقیقح  وت  مان 

.یتسه ادخ » حور  ، » هسنارف رد  ای  یشاب  قارع  رد  ماما ! يا 

.يراد یم  او  نایغط  هب  ار  مایق »  » ياه هناخدور  رد  .يزادنا  یم  ادخ  دای  هب  ار  كاپ  ياه  لد 

یم دایرف  ار  تا  يرادافو  هدرک ، هرگ  ياه  تشم  اب  ایرد  ياه  جوم  و  دـنراد ، میب  تمان  نازوس  باتفآ  زا  درخ  ياهرابیوج  ماـما ! يا 
.دیدرت یب  تسا ، یتقیقح  تروضح  دنیب ، یمن  یسک  ار  تنابرهم  دنخبل  هک  زورما  و  دننز ؛
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كدوک یناهج  زور 

هراشا

هعمج

رهم 1383  17

نابعش 1425  22

oct. 8  . 2004

ییاضر هثدحم  / یبوچ ياه  تابن  بآ  کشاول و  زور 

یب ياه  هدـنخ  زور  .تسوت  زور  .ناتـسبد  ینامیـس  نیمز  رب  یچگ  یل  یل  زور  .نامـسآ  رد  اهر  ياه  كداـب  داـب  زور  .تسوت  زور 
.ناتسبات مرگ  ياه  بش  رد  هراتس  زا  رپ  نامسآ  زور  .هغدغد 

.يا هرقن  هراوف  زور  گنر و  یبآ  ضوح  رد  زمرق  ياه  یهام  زور  تسوت ؛ زور  گرزب ! ردام  زیگنا  تفگش  ياه  هصق  زور 

«. دابدنس  » و ویکونیپ »  » زور تسا و  عاجش » رسپ   » زور

يزاب بات  زور  باتفآ ، نشور  هویم  هب  ندیـسر  نتفر و  الاب  تخرد  زا  زور  .تسوت  زور  زور  یبوچ ، ياه  تابن  بآ  کشاول و  زور 
.زمرق جات  لاک  ياهرانا  ندیسر  زور  هچغاب ، هیشاح  رد  کچوک  درز  لگ  کی  فشک  زور  داب ، کنخ  شوغآ  رد  ندش  اهر  و 
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رتچ یب  زور  .دـننارپ  یم  ار  وت  يداش  دـنکرت و  یم  دوز  هک  ییاه  کنکداب  زور  یتروص ، درز و  ياه  نابور  زور  تسوت ؛ زور  زور 
.يروخب امرس  وت  ادابم  هک  دنشاب  نارگن  اهرت  گرزب  رگا  یّتح  تسا ، نتفر  ناراب  رد 

.مولعم دصقم  چیه  نودب  تسا ، هچوک  رس  ات  ندیود  زور 

.یشوگرخ هتفاب  ياهوم  زور  يریش ، هداتفا  ياه  نادند  زور  تسوت ؛ زور  زور 

زور ندیباوخ ، رت  کچوک  شاداد  هراوهگ  رد  یکشاوی  زور  فاب ، ریجنز  ومع  کشاب و  میاق  زور  راهب ، زا  تسا  نتفرگ  يدیع  زور 
زور سوـبوتا ، هرجنپ  راـنک  نتـسشن  يارب  ندرک  اوـعد  زور  هچوـک ، ياـهراوید  يورب  یـشاقن  زور  ندـناکرت ، ندرک و  داـب  سمادآ 
کی رد  نآ  ندرک  بارخ  گنـس و  لگ و  اب  نتخاس  هناـخ  زور 7 کلق ، نتـسکش  زور  دـمک ، الاب ي  ياه  ینیریـش  هب  ندز  کنخان 

.ندز مه  هب  مشچ 

یم تا  هیرگ  دوز  وت  دـنریم و  یم  دوز  یلیخ  هک  ینیـشام  ياـه  هجوج  زور  هیلق ،» لـق  مراد  پوت  هی   » رعـش زور  تسوـت ؛ زور  زور ،
زور .دـننادن  وت  زا  رتدایز  دـیاش  هک  ییاـه  گرزب  مدآ  زا  تسوت  یپ  رد  یپ  ياـه  لاؤس  زور  .اـه  نآ  یلاـخ  ياـج  ندـید  زا  دریگ ،

گرزب دوز  تساباب و  نامام و  ياـه  شفک  ندیـشوپ  زور  رذـگ ، دوز  ياـه  یتشآ  رهق و  زور  هناـخ ، يور  هبور  يوج  رد  تساـنش 
.ندش

يا همکد  نامشچ  اب  يا و  هچراپ  کسورع  کی  اب  تسا  يزاب  هلاخ  زور 

زور يوش ، هدایپ  نآ  زا  دیاب  دوز  هک  کلف  خرچ و  زور  یفیق ، ینتسب  زور  داب ، رد  اهر  ياه  هرفرف  زور  تسوت ؛ زور  زور ،

.ناتساد گنراگنر  نیمزرس  اب  ییانشآ  تسا و  سکع  زا  رپ  ياه  باتک  ندز  قرو 

هرـسرس زا  ندروخ  زیل  زور  یبآ ، ياه  هشیـش  اب  یکیتسالپ  کنیع  نتـشاذگ  زور  ردپ ، زا  تسا  هتفه  لّوا  نتفرگ  یبیج  وت  لوپ  زور 
يزاب زور  اه ، نآ  ياپ  بآ ، نتخیر  تسا و  يدـمحم  ياه  لگ  ندـییوب  زور  .تسرد  تسرد  هد ؛ اـت  کـی  زا  ندرمـش  زور  تسا و 

هب یکیتسالپ  یچم  تعاس  کی  نتـسب  زور  .تساـه  باوختخر  يور  زا  ندز  قلعم  زور  .هلوتوت  لـتم  لـتا  زور  تسا و  چوپ  لـگ و 
؛ تسوت زور  زورما  .نامز  نتسنادن  تسد و 

! كرابم تزور  وت ، زور 
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ینارماک مرکا  / میاه یکدوک 

؛ دنتساوخ یمن  تصرف  زاورپ ، يارب  میاه  لاب  اهزور ، نآ 

.مدوب میاهوزرآ  یبآ  نامسآ  جوا  رد  هشیمه  نم  هک 

.تسا هلصاف  اه  لاس  ام ، نایم  دنچ ، ره  ار ، میاه  یکدوک  مروآ  یم  دای  هب  زونه 

! ریخ هب  شدای 

! متخانش یم  ار  اه  ییابیز  مامت  يوب 

! گنراگنر ياه  هویم  زا  دوب  رپ  هشیمه  میاه  یشاقن  تخرد 

! دندوب ناشوج  هشیمه  شیاه  همشچ 

.روانش بآ ، لالز  ياکنخ  رد  هشیمه  شنایهام 

! ریخ هب  شدای 

زا رپ  هک  ناتـسبات  غاد  ياهزور  طـسو  طاـیح ، يا  هزوریف  ضوح  دوب و  هّکـس  ررّکم  يادـص  زا  رپ  هشیمه  هک  میاـه  یکدوک  کـّلق 
.دوب یهام 

ما یشاّقن  رهن  ندش  دولآ  لگ  زا  مدوب  كانمیب  هشیمه 

.میاهوزرآ یبوچ  هبلک  ندش  بارخ  ای  و 

! مارذگ یم  هدعو  ما  یکدوک  دیفس  هایس و  ياهزور  اب  یلاوح ، نیمه  رد  زور  کی 

.منک یم  اپ  هب  ار  مکچوک  یمیدق و  ياه  شفک 

، مریگ یم  تسد  رد  ار  میاه  هناکدوک  مامت 

مهاتوک هتسکش و  ياه  یگنر  دادم 

! میاه كداب  داب  زا  هدنام  اج  ياه  خن 

! میاه کسورع  هتسکش  ياپ  تسد و 
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! موش یم  ادج  یناماس  یب  یگتفشآ و  اه  لاس  زا  مراذگ و  یم  میاه  یکدوک  هنهک  فیک  رد  ار  همه 
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.تسکش یم  یتسود  گنت  ياه  هچوک  رد  ار  مغ  درت  ياه  هشیش  شیاه ، تنطیش  گنس  هک  یشوگیزاب  كدوک  نامه  موش  یم 

.مدش یم  دلوتم  دیدج  یقوش  اب  حبص ، ره 

! گنر تفه  ياه  هناورپ  ندناکشخ 

! گنراگنر ياه  کقاجنس  لاب  ندنک  ای 

.موش یم  اه  هّصق  رادلاب  بسا  راوس 

! مرذگ یم  هرطاخ  ياهربا  يور  زا 

یشاقن رهن  رد  .دنور  الاب  مناتشگنا  كون  زا  مهد  یم  هزاجا  اه  كزود  شفک  هب  مریگ و  یم  سکع  گرزبردام  طایح  یفرب  مدآ  اب 
اب ار  بش  مامت  منک و  یم  همزمز  ار  یکدوک  ياهزاوآ  دنسرخ ، داش و  منکـش -  یم  ار  میاه  يدیع  کلق  .منک و  یم  ینت  بآ  میاه 

.منارذگ یم  متارطاخ 

.تسا رت  کچوک  میارب  زورما  هک  یکچوک  گنت و  ياه  تکمین  تشپ  هب  مدرگ  یم  زاب 

.متسین ما  یکدوک  ياه  شفک  هب  یضار  نم  زورما 

.مرادن میاه  یشاقن  رهن  ندش  هدولآ  زا  مه  یمیب 

! یبوچ ياهزیم  نآ  تشپ  هب  مدرگ  یم  زاب  یلاوح ، نیمه  رد  زور  کی  و 

! مزاس یم  اّیهم  ار  دوخ  یناماس  یب  همهمه و  رگید ، لاس  دنچ  يارب  مریگ و  یم  هزات  یناج  بان ، ياهزور  نآ  دای  هب 

! مییادرف رکف  رد  زورما 

! میداد یمن  تسد  زا  ار  نامیاه  یکدوک  زورید  اّما  شاک 
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ظفاح تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنشود

رهم 1383  20

نابعش 1425  25

oct. 11  . 2004

یعراز يدهم  / ناهج نادنر  هگترایز 

یب زا  شیپ -  یقیاقد  دوش -  یم  کـیدزن  دوخ  ياـهتنا  هب  سوکعم ، شرامـش  لـبق - اـه  لاـس  دوش - یم  زاـغآ  سوکعم  شراـمش 
...و اه  هتفه  اه و  هام  اه و  لاس  مرامش : یم  هک  تس  یهاگ  رید  .تسا  هدنامن  کی  ددع  هب  يزیچ  ما و  هدرمش  تیاهن 

.ما هتسیرگ  شدنمک » نوچ  فلز   » راتفرگ نایاپ  رس و  یب  لیخ  اب  اونمه  هک  اه  بش  هچ  ما و  هتسیز  شدای  اب  هک  اهزور  هچ 

اّما نیگنـس  یبرـس و  هچ  رگا  راظتنا  نیا  ياهتنا  هب  يزیچ  کنیا  ما و  هدیـشک  سفن  هک  تس  اه  لاـس  ار  شندـید  سوکعم  شراـمش 
.تسا هدنامن  نیریش ، تفگش و 
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ندیپت هنوگ  زا  یندـیپت  هب  تخـس  ممارآ ، هشیمه  بلق  دـنناود و  یم  مشچ  ار  اج  همه  شندـید  يارب  مریز ، هب  رـس  هشیمه  ناگدـید 
.تسا راچد  ناقشاع  بلق  ياه 

«! تسا کیدزن  رادید  هظحل  ، » وا ینامیس و  هّلپ  دنچ  منم و  نونکا  دوب ، اه  گنسرف  اهرهش و  هلصاف  وا ، ات  ما  هلصاف  زورید ، ات  رگا 

هوـبنا هقلح  رد  هچ  رگا  ما و  هدیـسر  هّلپ  نیرخآ  هب  کـنیا  .مـنک  یم  یط  ار  نامـسآ » ناـبدرن   » مور و یم  ـالاب  ینامیـس  ياـه  هـّلپ  زا 
...چیه رگید  دنام و  یم  وا  منام و  یم  نم  تس ، يراج  وا  يوسیگ » هصق   » شناقشاع

نانک اوجن  مسوب و  یم  تسا ، باتفآ  هاگ  هدجس  هک  ار  شدنلب  یناشیپ  .مریگ  یم  شـشوغآ  رد  مراذگ و  یم  نامیـس  يدرـس  رب  رس 
: مناوخ یم  شیاونش  هشیمه  شوگ  رد 

دوب دهاوخ  ناشن  مان و  یم  هناخیم و  ات ز  »

دوب دهاوخ  ناغم  ریپ  هر  كاخ  ام  رس 

هاوخ تّمه  يرذگ ، نوچ  ام  تبرت  رس  رب 

«. دوب دهاوخ  ناهج  نادنر  هگترایز  هک 

.دوش یم  وحم  منامشچ  كانمن  يدوگ  رد  هیظفاح  مزیخ و  یم  رب  .مبلط  یم  یتّمه  متسرف و  یم  يا  هحتاف 

نایمیکح تاداسلازانهم  / انعم جورع  ات  ناشک  هلعش 

ار ظفاح  ظفاح ، رعـش  دنک ، یم  لولح  هژاو  ياهربا  سپ  زا  انعم و  يادنلب  رد  دمحم » نیدـلا  سمـش  خیـش   » دوجو هک  ماگنه  نآ  رد 
.دیامن یم  ریسفت 

يدنموزرآ ثیدح  متفگ  یم  داب  اب  رحس  »

يدنوادخ فاطلا  هب  وش  قثاو  هک  دمآ  باطخ 

تسدوصقم جنگ  دیلک  بش ، هآ  حبص و  ياعد 

« يدنویپ رادلد  اب  هک  ور  یم  شور  هار و  نیدب 

دناد و یم  ردق  يراد  هدنز  هب  هک  یبش  ياه  همیخ  رد  .مبای  یم  هتخادنا  هیاس  شبلق  رد  یهلا  فطل  زا  هک  يدامتعا  تعـسو  رد  ار  وا 
يدیپس اب  ات  دزاس  یم  اهر  ار  اعد  نارتوبک  هک  تسوا  دیآ ، یم  رد  ازع  سابل  زا  نامسآ  هک  حبص  زورون  رد  و  نشور ، یهآ  هلعش  هب 

.دنوش هناگی  قافآ ،
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ظفاح ناسب  دوخ  را  دایرف  هب  دسر  تقشع  »

« تیاور هدراهچ  رد  یناوخب  رب  نآرق ز 
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بر هّللدمحلا   » رد ساپـس  ياه  هیآ  زا  .ما  یـس  ءزج  ینایاپ  زارف  ات  مکی  ءزج  علطم  زا  درب ؛ یم  دوخ  اب  دریگ و  یم  قشع  ار  وا  تسد 
«. ِساّنلا ِهَّنِجلا َو  َنِم   » ادخ تمظع  هب  ندرب  هانپ  ات  نیملاعلا »

قدص هب  نادناخ  هر  رد  ینز  مدق  رگا  ظفاح  »

« فجن هنحش  تّمه  دوش  تهر  هقردب 

هن تماما و  ریگارف  ناماد  زا  ندیـشک  تسد  هن  .دبای  تسد  هنافراع  لزغت  هب  ات  دنک  یم  هقردب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  نامیا  هب  نامیا 
.دوب دهاش  ار ، تیالو  هک  يرهظ  نیرت  ییالط  راکنا 

تمراپس یم  ادخ  هب  رظن  زا  بیاغ  يا  »

تمراد تسود  لد  هب  یتخوسب و  مناج 

یهگ رحس  ات  امنب  تیوربا  بارحم 

« تمرآ ندرگ  رد  مرآ و  رب  اعد  تسد 

هک اه  نآ  يارب  .دیارـسب  ار  شیوخ  تیلوئـسم  هنابیدا  اـت  دـیآ  یم  وا  ملق  زا  اـهنت  دروخ ، هرگ  دوعوم »  » يوربا بارحم  هب  هک  یـسفن 
دزوس و یم  راظتنا » تایبا   » رد ظفاح  هک  دـنخرچ ، یمن  نتـساوخ » لد   » روحم لوح  دـنا و  هدرکن  مگ  یظاّـفل  ربز  ریز و  رد  ار  قشع 

.دبای یم  جورع  ناشک  هلعش 

مادقا ینارماک  مرکا   / لضف ملع و  يداو  روخ  هداب 

: تفگ یم 

تسین هرانک  شچیه  هک  قشع  ِرحب  تسا  يرحب  رد  »

« تسین هراچ  دنراپسب  ناج  هک  نآ  زج  اجنآ 

.دیشخرد یم  تفرعم  تمکح و  ِنامسآ  ِلد  رد  ناهگرحس » ِعلاط  بکوک   » نوچ شمان 

«. يردنکس  » ِّرِس مه  تسناد و  یم  يربلد  ِزار  مه 

.باتفآ ِمِرُْحم »  » دوب و ناهن  ِرارسا  ِمَرحَم 

«. قشع ِتقیرط   » ار تولخ  ِنامرحَم  دزومایب و  تفرعم » ِبابرا  هِّصق   » ار باتفآ  ِنادباع  ات  دوجو ،» ِراگرپ  هطقن  رب   » هداتسیا دوب ؛ هدمآ 

دنامب رای  ِمَرَح  رد  لد  ِمرحم  دش  هک  ره  »
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دنامب راکنِا  رد  تسنادن  راک  نیا  هک  نآ  و 

نکم بیع  نم  ِلد  دش  نورب  هدرپ  زا  رگا 

« دنامب رادنپ  هدرپ  رد  هن  هک  دزیا  رکش 
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دیوگ و زاب  تمکح  ِّرِـس  ات  دوب  هدـمآ  .تسا  یناف  هعرزم » نیا  کلم   » دـهد ناشن  و  ماج » رگج   » زا دزورفا  ربآعم  شتآ  ات  دوب  هدـمآ 
! تفرعم هِّصق 

« رغاس دهاش و  قشع و   » ِكرتو هاج » تمشح و  یپ   » رد دوب  هدماین 

! يورسخ ياه  تخت  رب  هن  تسب و  لد  يویند  ِبابسا  رب  هن 

! دش ادخ  ِرون  همه  رس ، هب  ات  اپ  زا  تشذگ و  دوخ  ِمان  زا  ادخ  ِمان  ِیپ  رد 

.یهایس هب  هماج »  » هن دولآ و  ندیرب »  » هب هدید  هن 

.دوب نافراع  ِلفحم  ِعمش  لاس  لهچ 

.دز ناقشاع  ِلد  رب  شتآ  لاس  لهچ 

لد ِناگدروخ  مخز  مهرَم  ار  شمالک  ِيایمیک  لضف ، ملع و  ینـشور و  لاـمک و  قشع و  زا  غراـف  ِقیاـقد  همه  زا  رذـگ  رد  زورما  اـت 
میزاس

! ینیمز ِنانیشن  كاخ  يارب  یتراشب  ار  شنانخس  ِّرِس  و 

: دیمهف ات  دوب  لضف  ملع و  ِيداو  ِروخ  هداب  لاس  لهچ 

« تسین دُعب  برق و  هلحرم  قشع  ِهار  رد  »

، تشگ ار  قشع  رهش  تفه  لاس ، لهچ 

« توکلم ِغاب  ِناعرم   » ِزاوآ شوخ  هجهل  شنیرفآ ، روش  ِناگژاو  ِسَپ  زا  زورما  ات 

.مینک مسجت  ار  هعموص » ناشوپ  قلد   » مسجم ياه  گنرین  میونشب و  ار 

، مینکن قح » ِنخس  اب  لدج   » زورما ات 

، تشاگن ار  یهلا  رارسا  ِلاس  لهچ 

« میزرلب شیوخ  نامیا  ِرس  رب  دیب  وچ   » شتالأفت اب  زورما  ات 

: میناوخب میهن و  تسود » ترضح   » ناتسآ رب  رس  تدارا ، ِرش  زا  و 

دزیگنا شتآ  هک  متاملک  نآ  مالغ  »
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زیت شتآ  رب  نخس  رد  دنز  درس  ِبآ  هن 

یمحر مدمآ  تهاگرد  هب  هتسخ  ریقف و 

« زیوآ تسد  چیه  تسین  مأوت  يالو  زج  هک 

« امن يادخ   » تسا يا  هنییآ  شیاه ، هدورس  زونه  هک 

! نادواج شا  هسامح 
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ییازریم دیعس  دمحم  «/ نآرق تلود  زا  »

.مروآ یم  رب  رس  هیظفاح  زا  موش و  یم  يراج  زاریش  هظفاح  ياه  گر  رد  هک  تسا  يدنچ 

: متسه وا  زورفا  شتآ  تاملک  نامهیم  هک  تسا  يدنچ 

دزورفا شتآ  هک  متاملک  نآ  مالغ  »

« زیت شتآ  رب  نخس  زا  دنز  درس  بآ  هن 

: هک دنک  یم  نوخ  ار  ملد  لصو ، يوب  هب  هاگ 

ندوشگ يرد  دهاوخ  تلاصو ، تلود  رگ 

دز ناوت  ناتسآ  رب  لّیخت  نیدب  اهرس 

: هک دنک  یم  كان  میب  رجه ،»  » زا هاگ  و 

تفگ ناعنک  ریپ  هک  شوخ  ینخس  ما  هدینش 

تفگ ناوتب  هک  دنک  یم  نآ  هن  رای  قارف 

رهش ظعاو  تفگ  هک  تمایق  لوه  ثیدح 

تفگ نارجه  راگزور  زا  هک  تسا  یتیافک 

؛ دهاوخ یمن  مدیمون  هاگ  چیه  همه ، نیا  اب 

.مراد شوخ  لد  تسود  لضف  هب  مشاب و  اضر »  » ماقم رد  هک  مدیوگ  یم  تراشب ، دنپ و  هب  هراومه 

زیرگم اضق  زو  شاب  اضر  ماقم  رد  هک  تفگ  نم  اب  شود  هناخیم  فتاه  هک  ایب 

: دزاس یم  منومنهر  لّکوت »  » هب هراومه  و 

تسا يرفاک  تقیرط  رد  شناد  يوقت و  رب  هیکت 

شدیاب لّکوت »  » دراد رنه  دص  رگ  ورهار 

: هک مریگ  یم  تّمه  فجن  يالوم  كاخ  زا  وا ، رعش  زا  راذگ  رد 
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قشع نادناخ  هر  رد  ینز  مدق  رگا  ظفاح 

فجن هنحش  تّمه  دوش ، تهر  هقردب 

: مزات یم  شیپ  هب  سرا » دور  لحاس   » رب ات  ابص »  » هارمه هب  و 

سرا دور  لحاس  رب  يرذگب  رگ  ابص  يا 

سفن نک  نیکشم  يداو و  نآ  كاخ  رب  نز  هسوب 

: تسا هدیدرون  رد  ار  اهزرم  وا  رعش  هک  ارچ 

دنزان یم  دنصقر و  یم  زاریش  ظفاح  رعش  هب 

يدنقرمس ناکرت  يریمشک و  نامشچ  هیس 
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نیا تسا و  هدش  نم  رفـس  قیفر  مه  و  رهـش » فیرح   » مه تسا ، يدـنچ  .دـنک  یمن  مشومارف  هاگ  چـیه  هک  تسا  يا  هظفاح  ظفاح ،
.تسا رایسب  فئاطل  زا  رپ  هک  تسا  يرفس  رفس ،

: هک دیشون  تایح » بآ  « » بش تملظ   » رد نآ  رد  ناوت  یم  مه 

دنداد متاجن  هصغ  زا  رحس  تقو  شود 

دنداد متایح  بآ  بش  تملظ  نآ  ردناو 

: هک درک  مامشتسا  نآ  رد  ار  لزا  تشهب  ياوه  ناوت  یم  مه  و 

دلخ غاب  ردنا  مدآ  نامز  رد  ظفاح  رعش 

دوب قاروا  تنیز  ار  لگ  نیرسن و  رتفد 

: هک دزادنا  یم  شا  یلزا  تبرغ  دای  هب  ار  یمدآ  هاگان ، هب  و 

دوب میاج  نیرب  سودرف  مدوب و  کلم  نم 

مدابآ بارخ  رید  نیا  رد  دروآ  مدآ 

(1)« ...هِیف اناک  اّمِم  امُهَجَرْْخاَف  اْهنَع  ُناْطیَّشلا  امُهَّلَزَاَف  ! » يرآ

: هک دهد  یم  تراشب  وا  دوخ  هک  ارچ  تسین ، يدبا  دیعبت ، نیا  اّما 

مورب ناریو  لزنم  نیزک  زور  نآ  مّرخ 

مورب ناناج  یپ  زو  مبلط  ناج  تحار 

: تسا ناهج »  » نادنر هگترایز  شکاخ ، زین  شنتفر  زا  سپ  هک  يدرم 

هاوخ تّمه  يرذگ  نوچ  ام  تبرت  رس  رب  »

« دوب دهاوخ  ناهج  نادنر  هگترایز  هک 

تلود  » زا تسا ، هدرک  هچ  ره  هک  دـسوب  یم  ار  يدرم  كاخ  دـنک و  یم  تراـیز  ار  ناـهج  نادـنر  هاـگترایز  محور ، تسا  يدـنچ 
: تسا هدرک  نآرق »

ظفاح نوچ  یبلط  تمالس  يزیخ و  حبص 
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مدرک نآرق  تلود  زا  همه  مدرک  هچ  ره 

ییاضر هدیمح  / ...وت ات  تسین  ندز  لاب  ناوت 

تیاه تسد  تسا و  نیگنس  تهاگن  هم ، زا  ییالوش  رد  ینتفاین  تسد  ياه  هلق  رب  يا  هداتـسیا  دنز ، یم  هل  هل  تنابیرگ  رد  دیـشروخ 
.تاملک زا  راشرس 

.تناتشگنا يالبال  زا  دوش  یم  يراج  رعش  ناش و  یهد  یم  ناکت 

نیا .دنک  یم  راشرس  وت  تاملک  نافرع  ینز ، یم  دایرف  ار  تا  یـشیوخ  یب  هبذج  نیا  رد  ینک و  یم  زاب  يدنب و  یم  ار  تیاه  مشچ 
يرذگ و یم  ینیب ، یمن  ینیب و  یم  كالفا ، زا  ار  هدوهیب  كاخ 
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رد اهروسیگ  تخرد ، هچ  نآ  ره  دنبوک و  یم  اه  هرادج  رب  دور ، هچ  نآ  ره  شا  یگنهآ  شوخ  رد  يوارت و  یم  لزغ  يرذگ ، یمن 
هـشیمه ات  تیاپ  ّدر  يرذـگ و  یم  هک  دـنوش ، لابند  تیاه  ماگ  اـت  تسین  نآ  ناوت  .دـنیآ  یم  رد  وناز  هب  نامـسآ ، هچ  نآ  ره  داـب و 

.تشاد دهاوخ  همادا 

.تایبا اه و  هژاو  رد  یجنگ  یم  ابیز  هچ  و  چیه ؛ رگید  یلأفت و  تا ، یضورع  نازوا  زا  دوش  یم  رک  نامسآ  شوگ 

زاب يوارت  یم  زاریش  هنارت  رد  وت 

ار تناهگان  روش  ناوخب  رهش  يارب 

، رعـش غیتـس  نیا  وت و  نیا  دـسر  یمن  تروبع  هرگ  هب  يزاـتکرت  چـیه  ار ، یلاوح  نیا  هفخ  ياوه  یفاکـش  یم  رون  زا  يروشنم  نوچ 
.شکب هرعن  هام  ات  ار  شیوخ  رورغ 

زا يرذگ  یم  يریگ و  یم  لاب  نایشرع ، لاب  رد  یبوک  یم  لاب  اوه و  رد  دنخرچ  یم  تناتـسد  دصقر ، یم  تنابل  رب  راهب ، تاحـشر 
.یهایس توکس و  نیا 

« يوش یم  نافرع  تسم  هعرج  هعرج  ، » شیوخ یب  ادص ، رون و  رد  ینز  یم  هرگ  ار  تناتسد 

دیوگ ناغم  ریپ  ترگ  نک  نیگنر  هداّجس  یم  هب  »

« اه لزنم  مسر  هار و  دَوبن ز  ربخ  یب  کلاس  هک 

.تسا هدرک  تراشرس  رود ، ياه  ناتسغاب  يوب  اه ، هریرگنس  اه و  هداج  زا  يرذگ  یم 

.تسد الاب  یبآ  رب  راو  خرچ  يرذگ  یم  تیاهاپ و  رد  دچیپ  یم  ظیلغ ، بش  نیا 

.باجح رد  ییارس  یم  تسم  یشون و  یم  ار  تاملک  هراصع 

.ار تاوامس  فقس  دواک  یم  تهاگن 

.تسین وت  ياج  نیمز ، هک  اه  نامسآ  رد  ینیب  یم  هچ  نآ  هب  راد  شوخ  رطاخ  .تسوت  يرحاس  ياه  تسد  زاجعا  لزغ ،

؟ تسا هدروآ  دایرف  هب  هنادوخ  یب  نینچ  هک  تسیک  لاصو  دیما  ار  وت  .هزات  يراهب  يراهب ؛ رطع  تسم  وت 

.دناوت راعشا  يادصمه  كالفا ، یبوک ؟ یم  لاب  نشور  هچیرد  مادک  هب  .يا  هدز  دنویپ  نامسآ  هب  ار  تیاه  تسد 
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تسا رذگ  رد  ناهج  يداش  مغ و  نوچ  اظفاح ، »

« مراد شوخ  دوخ  رطاخ  نم  هک  تسا  نآ  رتهب 

هناخ ره  رد  هچقاط ، ره  رد  ار  تراعشا  شکلد  میمش  درب  یم  دوخ  اب  میـسن ، ییارـس و  یم  رون ، قرغ  اهزور ، نیا  يوهایه  زا  یهت  و 
.تسوت ینافرع  رون  تسین ، وت  تاملک  رحس  نیا  هک  راودیما ؛ تسد  ره  رد  و 

دیشروخ ات  وت ، ات  تسین  ندز  لاب  ناوت 

ار تنامسآ  يادنلب  رون ، تمس  هب 
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یقهیب دلوت 

هراشا

هبنشراهچ

رهم 1383  22

نابعش 1425  27

oct. 13  . 2004

ییاضر هدیمح  / خیرات ياه  نایرش  رد  يراج 

كاخ هدیچیپ  يایاوز  رد  یناخرچب  دیاب  ار  تیاه  مشچ  .خیرات  هتسویپ  تاحفـص  رب  ملق ، هبذج  دشک  یم  لابند  هب  ار  تیاه  تشگنا 
.تسا رس  تشپ  ياه  هار  هروک  رد  وجتسج  ياه  غارچ  تناتسد ، و 

هب هحفـص  .يا  هدرک  سح  هچ  نآ  يا و  هدـید  هچ  نآ  یـسیون  یم  هک  هاـگ  نآ  دروآ ، یم  رد  هزرل  هـب  ار  خـیرات » ، » تتاـملک رحس 
.تنهذ یگدرشف  زا  دننک  یم  شوارت  تاملک و  تدنواک  یم  هحفص 

لاس زا  سپ  هک  نآ  يارب  یـشونب ، هک  نآ  يارب  تس  يراد  هدـنز  بش  غارچ  تیاه ، مشچ  تلباقم و  ياه  سوناف  دـنز  یم  وس  روک 
.يزادنیب نایرج  هب  كاخ ، ياه  نایرش  رد  هشیمه  زا  رت  هدنز  اویش ، یملق  اب  ار  ثداوح  اه 
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ياه تسد  رد  ملق  اج  همه  تاظحل ، رذگ  ریز  رد  ینالوط ، ياه  تولخ  رد  رـضح ، رد  رفـس ، رد  دنـسانش ، یم  بوخ  تاملک  ار  وت 
یجنگ یمن  دنوش و  یم  هایس  تاحفص ، دوش و  یم  هلاچم  تا  يرحاس 

.تاملک یگتسویپ  رد  لاس ، هام و  هظفاح  رد 

.ار دوز  ای  رید  يواک ، یم  یسیون و  یم  نیمز ، نامسآ و  رب  يوارت  یم  تاحفص ، زا  يور  یم  رتارف 

...خـیرات خـیرات - دـنک ، یم  شوارت  تنهذ  زا  راو  هراّوف  يریطاـسا ، تاـملک  موجه  رد  دنکـش  یم  ملق  دوـش ، یم  نیگنـس  تناتـسد 
مـشچ زا  رت  نشور  یبـلط ، یم  یغارچ  دروآ ، یم  رد  هزرل  هب  ار  كاـخ  هک  یـساکعنا  اهوتـسپ و  اـهزیلهد و  رد  دـچیپ  یم  تیادـص 

؟ تیاه

یسیون یم  دنک ، یم  زاب  ار  تیاه  مشچ  تاّیعقاو  یسیون ، یم  هرابود  ینز ، یم  طخ  ینشور ، زا  یتاملک  اب  يراگن  یم  ار  اه  یهایس 
، تساک مک و  یب  دمآ  دهاوخ  شیپ  هچ  نآ  زا  ساره  یب 

.دنک یم  زاورپ  تنهذ  رتوبک  زین  زاب  همین  هچیرد  ره  زا  درشف ، یم  ار  تبلق  تاّیعقاو 

، ار خیرات  یسیونب  يریزگان  وت  .تیوربور  دنور  یم  هژر  تاملک ،

یّتح تسا ، ّتیعقاو  هچ  نآ  رب  دنبن  ار  تیاه  مشچ  شکب ، تیاه  تشگنا  شود  رب  تسوت  گرزب  تلاسر  ملق ، دنبن ، ار  تیاه  مشچ 
...رگا یتح  رهز ، رگا  یّتح  خلت ، رگا  یّتح  کیرات ، رگا 

دشوج یم  خیرات  ياه  نایرش  رد  هک  تسوت  تاملک  نوخ  نیا  ار ، هدیسوپ  تاحفـص  نیا  دنواکب  ترگ  وجتـسج  ياه  مشچ  راذگب 
.یهایس توکس و  ياه  لاس  موجه  رد  خیرات  دزابن  گنر  ات 

تسوت یخیرات  باتک  تاحفص  نیا  اه  لاس  زا  سپ  رگا  یّتح  دزغلب ، تا  يرهوج  ياه  تسد  راذگب  نکن ، نفد  كاخ  رد  ار  تملق 
...اه لاس  زا  سپ  رگا  یّتح  تقیقح ، گنر  هب  یتاملک  اب 
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نایانیبان یناهج  زور 

هراشا

هعمج

رهم 1383  24

نابعش 1425  29

oct. 15  . 2004

هتسیاش تداعس  یلع  / يرگن یم  وت  هک  يا  هرجنپ 

؟ ...هچیرد مادک  زا 

.ینیشن یم  اشامت  هب  هچیرد  مادک  زا  ار  ایند 

.دراد ار  هدیدن  گنر  مادک  وت  يایند  ما ، هدنام 

، يا هدز  تیایند  هب  هک  ییاه  گنر  زا  شا  هچقب  رد  نامک ، نیگنر  مادـک  تسا ؟ هتفاب  گنر  مادـک  هب  ار  وت  يایند  یگدـنز ، شاـقن 
؟ دراد

؟ دشک ریوصت  هب  ار  تیاه  هناخلگ  گنر  دناوت  یم  ناراب ، مادک  هرطق  هرطق  رد  رون  مادک  ساکعنا 

.میروک ار  نامفارطا  يایند  تسوت ، اب  قح 
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.تسا هناگیب  تقیقح  يایند  اب  مشچ ، .تسا  يا  هتسب  هچیرد  مشچ ، ندید ، يارب  تسوت ؛ اب  قح 

.تسا لیخت  يوس  هب  يا  هنزور  مشچ ،

هناـگیب اـه  گنـس  تخمز  اـه و  گرب  یمرن  اـب  مشچ  .تسا  زاـین  مشچ  سنج  زا  هن  يا  هچیرد  تسا ، یندـیدان  هچ  نآ  ندـید  يارب 
تسوت اب  قح  .تسا 

تسا یگنر  هچ  یناراب  زور  تسا ، یگنر  هچ  داب ، مناد  یمن  زونه 

.زیئاپ ماگنه  ار  مادک  دشوپ و  یم  راهب  رد  ار  شسابل  مادک  میسن ، مناد  یمن  زونه  قشع ...، هیرگ ، هدنخ ، مناد  یمن  زونه 

یم ناـتخرد  هخاـش  هب  ار  شیاـه  ساـبل  زور ، ره  هک  ار  میـسن  ار و  داـب  ار ، ناراـب  گـنر  يرگن ، یم  نآ  زا  وت  هک  يا  هچیرد  يرآ ،
.دهد یم  ناشن  دزیوآ ،

هتـشذگ يروشنم  زا  راگنا  دنتقیقح ؛ کی  اه  گنر  مامت  نآ ، رد  هک  دهد  یم  تناشن  ار  ییایند  يرگن ، یم  نآ  زا  وت  هک  يا  هچیرد 
.دنا

.تقیقح کی  دنتقیقح ؛ کی  وت  يایند  رد  اه  گنر 

ییاضر هثدحم  / تسین ناتنامشچ  هب  ناتلقع 

! شالت تمه و  ياه  هروطسا  يا  ساپس ، ار  ناتیانیب  ياه  لد 

! یگدنز هب  دیما  ینارون  ياه  هیآ  يا  دازیرم ، تسد  ار  نات  نشور  حور 

یناهج رون ، گنر و  زا  رپ  یناهج  تسا ؛ هداد  ياج  دوخ  رد  ار  ناهج  نارازه  نات  نورد  یلو  تسا ، ناهج  کی  اهنت  جراـخ ، ناـهج 
.ایشا رهاظ  هن  تسا ، تقیقح  ساسا  رب  هک  یتخانش  .یبلق  یتخانش  تخانش ، زا  رپ  یناهج  نتخومآ ، تفگش  سح  زا  رپ 

چیه امش  .دینیب  یم  حور  اب  دینیب ، یم  لد  اب  امش  .دیتسه  ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  امـش  اّما  تسا ، ناشمـشچ  هب  اه  مدآ  لقع  دنیوگ  یم 
ار تعیبط  لیرب  فورح  .دوهش  فشک و  هچراپکی  دیساسحا  رـسارس  .دیوش  یم  قشاع  لد  اب  امـش  دیوش ، یمن  قشاع  هدید ، اب  تقو 

.دینک یم  كرد  رگید  سک  ره  زا  رتهب  دوخ ، حور  ناتشگنا  رس  اب  امش 
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قیمع ار  ادخ  امش  .دنناوخ  یم  رتابیز  امـش  شوگ  رد  ناگدنرپ  .دونـش  یم  رگید  سک  ره  زا  رتهب  ار  ناراب  يابیز  هنارت  امـش ، شوگ 
لیخد نات  نشور  ياه  لد  هب  ناوت  یم  هک  تسا  یلجتم  امش  ياه  لد  رد  ردق  نآ  تسامش ؛ ياه  لد  رد  ادخ  .دینک  یم  ساسحا  رت 

.تسب

! شالت تمه و  ياه  هروطسا  يا  ساپس ، ار  ناتیانیب  ياه  لد 

یعراز يدهم  / کنیع

« ...رعش عورش  :»

»؟ اجک :»

! تنامشچ ياهتنا  :»

« ...رعش ِّلُک  َو 

»؟ يارب :»

! تنامشچ يارب  :»

تادص مرگ  نینط  ام و  هناخ  ياضف 

تنامشچ ياوه  ام و  لد  رتوبک 

رگید سپ  هتسشن ، تمشچ  ود  نایم  ادخ 

؟ تنامشچ ياج  هب  متسرپب  ار  هک  وگب 

ار مهانپ  یب  نامشچ  یتشک  هدرپس 

تنامشچ يادخان  ناهج ، ياه  بآ  هب 

دنا تسم  ناگراتس  مامت  هام و  هک  نم ، هن 

تنامشچ يانشآ  دندش  هک  یبش  نآ  زا 

تمشچ شخرچ  تسایند ، شدرگ  رادم 

؟ تنامشچ ياجک  ایند ؟ زکرم  تساجک 
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دیشروخ ) هدش بش  زور  يا و  هتسب  کلپ  وت 
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( تنامشچ يادتبا  زا  دنک  یم  عولط 

تمشچ زج  هب  زا  نم  مناوخب  رعش  هاوخن 

تنامشچ يالتبم  هدش  رعش  هچ  ره  هک 

دیفس ياصع  کی  یکشم و  کنیع  ییوت و 

تنامشچ يادف  ود  ره  هک  مشچ ، ود  نم و 

( هن اما  تبلق   ) تس هتسب  وت  مشچ  هشیمه 

«. تساه مشچ  ياه  مشچ  ییوت  هک  نک  لوبق 

ص:115

هرامش 65 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا همحر  انیس  نبا  تشذگرد 

هراشا

هبنش

رهم 1383  52

ناضمر 1425  1

oct. 16  . 2004

یناما مثیم  / ایوج هشیمه  ياه  مشچ 

رد هحفص  هب  هحفـص  يدنازرل  ...دنازرل و  مهاوخ  ار  ّریحت  ياهوناز  هک  یتشون  .ما  هتـسشن  اشامت  هب  ار  وت  يایوج  هشیمه  ياه  مشچ 
ياـه مدـق  هک  دوبن  هنـشفا »  » ياـه هچوـک  سپ  هچوـک  اـهنت  .یتخاـس  نّیزم  ار  رمع  ظـحل ه  هب  هظحل  هدـش ، مگ  تقیقح  يوجتـسج 

، دوـخ ملق  اـب  وـت  .دوـب  هتفرگ  ناـماس  وـت  هناـمیکح  ریبدـت  هب  رهنلا ،» ءارواـم   » تشونرـس هکلب  تفریذـپ ، یم  ناـج  هـب  ار  تدـنمناوت 
.دوب هدش  هدیشک  ریجنز  هب  وت  ییاناد  سرد و  هبتکم  رد  تلاهج  .يدوب  هدرک  دنک  ار  تهالب  تهافس و  ياهریشمش 

.تسین يدرورپ ، وت  هک  يا  هشیر  زا  ون  یـشیور  رگم  وت ، زا  دـعب  هفـسلف  دـنیوج و  یم  وت  يافـش »  » زا ار  ملع  يافـش  زونه ، هک  زونه 
رد قشع ، نیکشم  تاود  ملق و  اب  ار  شناد  ياهزرم  هک  یتشون 
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نانچ مه  ...يدیدرونرد و  زین  ار  خـیرات  ياهرامـش  هیناث  هک  ایفارغج ، ياهرادراخ  میـس  اهنت  هن  يدـیدرون ؛ رد  ...دـیدرون و  یهاوخ 
.ههبش کش و  کیراب  ياه  هندرگ  رد  بش ، رد  .دشخرد  یم 

تقیقح  » هچقاط زا  رت  هاتوک  یمدآ  تسد  تسام و  مظنم  قطنم »  » زا رتزیمآ  رارـسا  ام ، كدـنا  دوخ  زا  رت  هدـیچیپ  ناهج ، هک  یتشون 
.تسا قلطم »

.دخرچ یم  تسد  هب  تسد  تتفرعم  ياه  هنیفد 

بآ تا  تاجن »  » هچـضوح زا  دنیوش و  یم  تسد  وت  تاهیبنت » تاراشا و   » هکرب رانک  يراگتـسر ، لامک و  ناگنـشت  زونه ، هک  زونه 
.دنراد یم  رب 

.دز مدق  ناوت  یمن  زین  تشونرس  ياه  هنیچ  زا  رتارف  اما  تسوا ، يرویاپ  شالت و  هب  یمدآ  هرهوج  هک  نام  یتخومآ  وت 

يرارق رگم  تسین ، يرارق  چیه  رارق  یب  یمدآ ، هک  نام  یتخومآ  يدیشخب و  انعم  يرارق » یب   » هملک هب  هک  سب  نیمه  وت  تمظع  زا 
.يدومیپ هناقشاع  ار  یگدنز  زین  دوخ  وت  هک  نانچ  ددنب ؛ یم  قشع  اب  هک 

قشع هب  دش  هدنز  شلد  هک  نآ  دریمن  زگره 

ام ماود  ملاع  هدیرج  رب  تسا  تبث 

، دریم یم  ورف  هک  تسین  وت  ياه  مشچ  کنیا ؛

.میا هتسشن  اشامت  هب  ار  وت  يایوج  هشیمه  ياه  مشچ  هک  مییام 

ییاضر هثدحم  / زونه میتفگش  رد 

مد اب  ار  يرایـسب  یگدنز  بورغ  هک  وا  دید ؛ مشچ  هب  ار  شا  یگدنز  بورغ  ابطا  هدازهاش  .داد  تسد  زا  ار  افـش »  » و نوناق » ، » ناهج
.دوب هدرک  لیدبت  هرابود  یعولط  هب  شیوخ  ییاحیسم 

نارادتـسود لد  رد  ار  ترـسح  هناروابان ، یجورع  رد  یمالـسا  مولع  جوا  .دومن  شیوخ  توکـس  رادـغاد  ار  قارـشا  سیئرلا ، خـیش 
.دوشگ رپ  دراذگ و  تفرعم 

هظفاـح ناـبرهم و  بلق  شخب و  افـش  ياـه  تـسد  دیـشوپ و  ترخآ  هماـج  دـنک و  نـت  زا  ار  شیوـخ  یکاـخ  تـخر  قـح ، تـجح 
.تسا سیئرلا  خیش  تسا ، زونه  هک  زونه  یلو  تفر ، وا  .دش  كاخ  شراشرس ،
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زونه نوناق ،»  » دـنهاوخ و یم  افـش »  » زا ار  شیوخ  يافـش  اـم  ياـه  لد  مه  زونه  .تسا  اـبطا  هدازهاـش  زونه  .تسا  قح  تجح  زونه 
، قطنم هفـسلف و  زونه  .دراد  همادا  ناهج  رد  زونه  تفر و  وا  .تساکن  شروضح  زا  شنتفر  یلو  تفر ، وا  .تسا  همه  یگدـنز  نوناق 

.ار شناد  رگ  وج  تسج  ياه  لد  دنک  یم  تبابط  زونه  یلو  تفر ، وا  .دیوگ  یم  وا  نابز  زا  قشع  زونه  .تسوا  نویدم 

.تسانیس نبا  انیس ، نبا  زونه  .تسا  نابز  درو  انیس ،» نبا  ، » هتشذگ نوچ  تسا ، زونه  هک  زونه  یلو  تفر  وا 

.دـننک یم  شون  هلاسر  نیا  زا  ناکلاس  ار  زامن  زار  مه  زونه  يدـناسر ! تابثا  هب  هولـصلا ،» هیهام   » اب نانچ  نآ  ار  یگدـنب  هک  نآ  يا 
، مولع همـشچ  رادازع  تسوت ؛ ندوبن  رادازع  ام  نورد  ناهج  يرهاظ ! ناـهج  نیا  زا  رت  گرزب  یتسناد ، یناـهج  ار  ناـسنا  هک  نآ  يا 

.دراد روضح  هنادواج  ناهج ، رد  شدنمشزرا  راثآ  اب  زونه ، هک  يدرم  دوهش ، قشع و  هلالس  زا  يدرم  رادازع 

یتیاده نیسح  / نامسآ ات  اراخب  زا 

ار هتفشآ  بلق  دهد  یم  افش » »

« وت مشچ  یناهنپ  تاراشا  »

.يا هتشاذگ  نامسآ  ياپ  وت  هک  ینابدرن  زا  دور  یم  الاب  لقع  هک  تس  يا  هرازه  يا ، هدیود  هنابات  یب  ار  هار  ّتیعطاق 

.تخادنا یهاوخن  الاب  ییوربا  ار  تعامج  ناهن  راکشآ و  شسرپ  هاگ  چیه  وت  .تساه  غارچ  ار  هفیاط  نیا  ِخیش 

.یشک یم  تسد  ار  ناهج  هتفشآ  حور  ینیشن و  یم  لقع  نیلاب  رب  هنابیبط 

!؟ درب رطاـخ  زا  ار  ناـهج  شقن  ياـه  هچوک  اـب  تعادو  دولآ  نزح  تاـظحل  دوش  یم  هنوـگچ  .درک  دـنهاوخن  تشوـمارف  اـه  هرازه 
هودنا نادمه ، ات  ناهفصا  زا  .دوب  دهاوخ  نادیواج  یمهرم  وت  شخب  افـش  نوناق »  » ار ناهج  جنر  تسا و  نشور  وت  زا  هفـسلف  سوناف 

.يداد نیکست  هناردپ  هک  دوب  ییاهدرد  هریفش  دیود ، یم  وت  نوخ  تسوپ و  رد  هک  يدرد  .يدز  مقر  ار  ناهج  لاس  نارازه 
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ات اراخب  زا  .دیـشک  دهاوخ  دایرف  دوجو  مامت  اب  زورما ، هتخیـسگ  ناسنا  ار  نیا  خیـش ! يا  تسوت  ياه  هغدغد  هصالخ  يرـشب ، شناد 
رادم رب  ناگرایس ، زا  رت  بات  یب  وت  دراد و  یم  رب  رـس  زا  هالک  تمارتحا  هب  لقع  .تسا  هدرک  ناغارچ  تا  هتخورفا  حور  ار  نامـسآ 

هک رگشزاون  هاگراب  نآ  .يا  هدرک  تولخ  رکف  رکذ و  ناگتشرف  اب  يا  هشوگ  رد  هتـسشنب  یناهج  نوچ  .یخرچ  یم  ضحم  يوپاکت 
ریگ اپ  تسد و  تریح  نیا  رد  زیخرب و  دـنک ، یم  کـیدزن  نامـسآ  هب  تخـس  ار  وت  تسا ، هتـساخرب  كاـخ  یگدـنهج  زا  راو  هراّوف 
الاب ياه  بارـش  معط  زیخرب و  .تسا  شیپ  زا  رت  نشور  تهار  .ینک  ناهنپ  نیمز  یگتـسب  هرگ  رد  ار  تدـیواج  جـنر  دـیاب  وت  .نامن 

زا ناگمه ، زا  رت  مکحم  وت  .دنا  هدیوج  ار  نیمز  ياه  هلایپ  توخر ، ياه  هنایروم  هک  يزور  .ناشفب  كاخ  رب  هعرج  هعرج  ار  تسد 
.درشف یهاوخ  گنچ  رد  ار  دیشروخ  ياه  هراپ  ناشکهک ، يوس  نآ  رد  تفر و  یهاوخ  الاب  يا  هدیشک  شیوخ  رود  هک  ییاهراوید 

.مشک یم  رس  هعرجال  ار  تمان  یتقو  موش ، یم  بلابل  هزات  یّسح  زا 

وت زا  سپ  نامسآ  .مرامش  یم  اه  هراتس  اب  ار  تدای  ما و  هتسشن  يا  هشوگ  رد  .یجنگب  تاملک  یهاتوک  رد  هک  ینآ  زا  رت  گرزب  وت 
لثم زونه  وت  درک و  دهاوخن  او  درخ  يور  هب  رد  سک  چیه  .دواک  یم  ار  ناهج  هناخ ، هب  هناخ  يا ، هناوید  نوچ  لقع ، تسا و  ناریو 

ات اراخب  زا  .تساه  شوگ  رد  زونه  تیاهرکذ  نیرخآ  .يوش  یم  رارکت  ناـهج  ياـه  تشگنا  رـس  رب  تا  حـیبست  نیرخآ  ياـه  هناد 
.داد دهاوخ  افش »  » ار كاخ  هتفشآ  يوسیگ  تمشچ  تاراشا »  » ناهج شقن 

یناما مثیم  / تقیقح رفاسم 

ریز ینادان ، لهج و  دیـشک و  یم  شود  هب  هنت  کی  ار  هفـسلف  مامت  يراگزور ، هک  دـشک  یم  شود  هب  ار  يدرم  رهـش ، ياه  هزاورد 
.تفر یم  لیلحت  هب  شیاه  تشگنا 

يادـص زونه  هناخ  نیمز  ریز  .دـیاشگ  یم  ار  اه  باتک  قرو  قرو  هک  دـهد  یم  ار  شیاه  تشگنا  يوب  خـلب ، هناخباتک  ياه  هحفص 
تسد .دور  یم  الاب  ییاناد  ناکلپ  زا  مارآ ، مارآ  هک  دونش  یم  ار  شیاه  ماگ 
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شملق هدیکـشخ ، شتاود  دراد ؛ دای  هب  ار  شا  یبلط  شناد  ترارح  بوخ  هچ  دروخ ، یم  كاخ  درگ و  هچقاط  رد  هک  ییاه  هتـشون 
.دنا هداتفا  كاخ  هب  شبایغ  رد  کنیا  دندیزرل ، یم  شروضح  رد  يزور  هک  یناوناز  دنا ؛ هدش  اهر  هدیشارتن 

هتـشاد دای  هب  دـیاش  تاره  ياه  هچرازاب  شدنـسانش ، یمن  یتسرد  هب  یلاـها ، هک  دنـشک  یم  شود  هب  ار  يدرم  رهـش ، ياـه  هزاورد 
(1)« هراتس  » دندوب و هداتسیا  شیاشامت  هب  مه  اه  شورف  تسد  تشذگ ، یم  یتقو  هک  دنشاب 

.تخیر یم  کشا 

! یناجرج سیونب 

.تفر رتارف  اه  هحفص  واهرطس  يایفارغج  زا  ناود  ناود  هک  دنشک  یم  شود  هب  ار  يدرم  دندوشگ و  ار  رهش  ياه  هزاورد  زورما 

رفاسم دـش ، دـلوتم  نیمز »  » رد سیونب : .دـشاب  هدـنام  تداـی  هب  یکدـنا  اـه ، بش  نآ  تارطاـخ  زا  دـیاش  سیونب ، یناـجرج ! سیونب 
ار شا  یکدوک  دیـشک ، نوریب  هدروخ  اپ  كاخ  اهراورخ  ریز  زا  ار  لقع  ياه  هنیفد  هک  دوب  وا  درک ؛ رفـس  هناقـشاع  دوب و  تقیقح » »

.دیدن مشچ  هب  مه  شدوخ  ار  شا  يریپ  تسیز و  میکح  ار  شا  یناوج  دنارذگ ، هناخباتک  رد 

! دندرگ یم  رب  همه  اما  دور  یم  وا 

؛ تسا هفسالف  هاگ  هیکت  زونه  شیاه  هناش  هک  دنشک  یم  شود  هب  ار  يدرم  توبات  دنا ، هدوشگ  ار  رهش  ياه  هزاورد  زورما 

...سیئرلا خیش 

...قحلا هجح 

...مظعا فوسلیف 

.تس انیس » نبا   » شمان هک  يدرم 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

ییازریم دیعس  دمحم  «/ ناهج ياهتنا  ات  »

.دوش یم  رتشیب  ملق  ضغب  مسیون ، یم  وت  زا  رتشیب  هچ  ره 

.دراب یم  رتدنت  ناراب  مرب ، یم  ار  تمان  رتشیب  هچ  ره 

.دراد همادا  ناهج  ياهتنا  ات  وت  مان  .دوش  یمن  مامت  تمان  مسیون ، یم  وت  زا  هچ  ره 

.دنریگ یم  هانپ  نآ  ریز  رد  ناگدیدمتس  هک  تسا  يرتچ  وت  مان 

، تسا هعمج  بورغ  الاح 

يزییاپ يرصع  رد  نیگیمغ  ياه  کشجنگ  لثم  راظتنا ، هتخوس  تاملک 

، دنریگ یم  رپ  مناهد  زا 

، تسا رگید  يا  هعمج  زا  رگید  یبورغ  الاح 

.تسا هدیشک  ولج  ار  شدوخ  تسا ، هتشادرب  مدق  رگید  زور  تفه  ناهج ،

.تسا هدیشک  دق  تا  یباتفآ  تماق  عافترا  هب  ندیسر  يارب  رگید  زور  تفه  ناهج ،

؟ دید دهاوخ  ار  تندمآ  يراهب  حبص  هنهک  میوقت  همه  نیا  رورم  سپ  زا  ناهج ، هتسخ  نهذ  یک  سپ 

؟ دیسر دنهاوخ  ترادید  نشور  خساپ  هب  یلاؤس ، هلمج  همه  نیا  یک  سپ 

! نشور روضح  يا 
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.تمیسانش یمن  مینیب و  یم  میراد ، هنیآ  رازه  هک  میروخ  یم  سوسفا  نآ  زا  تمنیب ؛ یمن  هک  تسین  نآ  زا  اهنت  ام  غیرد 

؟ دهد تداع  کچوک  ياه  یشوخلد  هب  ار  دوخ  دهاوخ  یم  ناهج  یک  ات 

میسقت دنخبل  لگ و  نان و  اه  نآ  نیب  هک  ار  یسک  دنشاب و  شوخلد  لئون » اباب   » یلایخ ياه  هیده  هب  ناهج ، هنسرگ  ناکدوک  یک  ات 
؟ دسانشن تشاذگ ، دهاوخ  هراتس  ناشیاه  شفک  رد  درک و  دهاوخ 

! نابرهم ياقآ 

يزاب دوش  یمن  هک  دـنا ، هدیـشک  ناهج  رود  هک  رادراخ  میـس  همه  نیا  دنـشک و  یم  ار  اه  مدآ  هک  اه  گـنفت  کـنات و  همه  نیا  اـب 
.درک

! دنوش مگ  دیدرت  نابایب  هنابش  رد  نامکیرات  ياه  شفک  دوش و  مامت  نامیاه  بیج  رد  نامیاهایؤر  هّکت  نیرخآ  هک  دنکن 

.دپت یم  وت  يارب  ناملد  تسه ، هچ  ره 

! يدیشروخ درم 

؟ میوش رادیب  تعولط  حبص  رد  هک  مینک  میظنت  هراتس  مادک  اب  ار  نامتعاس 

درف یعیدب  همطاف  / توکلم راوسهش 

! مشک یم  راظتنا  ار  تندمآ  هک  تساه  لاس  .تسا  هداتفا  هرامش  هب  مبلق  شپت 

! تسا هدیشک  ازارد  هب  تندوبن  يادلی  ياه  بش  هک  ایب  منیریش ! راظتنا  مدوعوم ،

؟ تندوب زا  دنلب  رس  ار  ام  يدرک و  یم  داش  تروضح  اب  ار  ام  ریگلد  تاظحل  مامت  يدمآ و  یم  رتدوز  رگا  دش  یم  هچ  مگنتلد ؛

بل ریز  دولآ ، کشا  نامشچ  اب  ار  عیشت  تبرغ  هنادنمدرد ، .تسا  هتخاس  شیوخ  عیطم  ار  مشکرس  جور  تا ، یتوکلم  رادید  يایور 
هب تاـظحل ، ماـمت  دـیآ و  یم  توکلم  راوسهـش  يزور  میوگ  یم  مدوخ  اـب  .مشک  یم  ریوصت  هب  منهذ  رد  ار  تندـمآ  و  رگ ، همزمز 

! دنوش یم  ینابرق  شیاپ 

! زادنیب هاگن  مین  تقشع ، زا  ناشیرپ  ياه  لد  نیا  هب  مدوعوم !

! ماوت یتوکلم  يادص  ندینش  قاتشم  تخس  هک  ایب 
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دیلک تجرف ، رتدوز  هچ  ره  هک  منک  یم  انمت  مقلاخ  زا  دولآ ، زاین  قشع ، هداجـس  رب  مناوخ و  یم  ار  تندـمآ  ما  هنابـش  ياه  هلاـن  رد 
! ددرگ متس  ياهرد  مامت  ندش  هتسب 

اب مرب و  یم  الاب  مراگدـیرفآ  يوس  هب  ار  مدولآ  زاین  ناتـسد  مرب ، یم  هاـنپ  ما  ییاـهنت  ریوک  هب  تا ، يرود  درد  زا  هتـسب  هنیپ  ياـهاپاب 
! مشک یم  دایرف  ار  تدنام  ندوب و  ندمآ و  يانمت  مشک ! یم  دایرف  دوجو ، مامت 

يدمحا ناخ  دوواد  / وت يرود  هودنا 

.مرب یم  هانپ  اجک  هب  دیاب  وت  يرود  هودنا  زا  مرب ، یم  هانپ  وت  هب  ناهج  هودنا  زا 

هچ هب  تساه -  یـسپاولد  نیرتدنـسارخان  هک  ار -  وت  نامـشچ  ندیدن  منیب ، یم  وت  هاگن  ياّنمت  رد  ار  میاه  يدنـسرخان  مامت  يافش 
؟ دیوگزاب ار  هتفگن  زاب  ياه  هودنا  نم  اب  دناوت  یم  هک  وت  زج  .تسین  وت  یب  ییاهنت  نیا  زا  يزیرگ  اهنت ؛ هناوتشپ و  یب  منک ؟ نامرد 

.یناد یم  اهنت  وت  هک  ینابز  هب  دنک ؛ هیوگاو  ار  لد  هتسکش  نیشن  تبرغ  نیا  یبیرغ  ياهزاوآ  دناوت  یم  هک  وت  زج 

ندیشچ ار  گرم  ندیدن و  ار  وت  همه ، نیا  اب  .تسین  زیرگ  نآ  زا  هک  يزیرگان  ارـس ؛ نیا  زا  ندیـشکاپ  تسا و  قح  گرم  مناد ، یم 
ناج یب  نت  هب  يزور  هک  یمیـسن  دیما  هب  .دسر  یم  هار  زا  يزور  هک  يراهب  دـیما  هب  ندرب ، رـس  هب  ناتـسمز  رد  يرمع  .تسا  تخس 

.تسا تخس  ندرپس ، ناج  ندیدار و  راهب  هک  نآ  یب  دشخب ، یم  یگدنز  نیمز 

« مدب ناگدرم  نیا  نت  رد  حور  يآزاب و  »

.رظتنم رونه  نادنمرواب  دنا و  هدش  نوگژاو  ناگشیدنا ، تسس 

.منک باتع  ار  وت  ندمآ ، ناج  هب  یگنتلد و  يور  زا  هک  نآ  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  .مرب  یم  هانپ  ادخ  هب 

هب نامـسآ ، یگتفرگ  سپ  زا  وت  دـننارد و  هماـج  راـظتنا ، ياـهربا  یک  اـت  .رظتنم  زیندوخ  وـت  .یگنتلد  زین  دوـخ  وـت  مناد  یم  هک  ارچ 
.ینیشنب ندیشخرد 

زج دریگ ؛ یم  ناقـشاع  زا  قمر  وت  يرود  هک  هاگ  نآ  اما  تسین ، نیا  اهراک  همه  .قفا  هب  نتخود  مشچ  نتـسشن و  ریزگان و  هب  ندنام 
؟ تشاد راظتنا  ناگتسخ  لد  زا  ناوت  یم  ایآ  نیا 
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هتسیاش تداعس  یلع  / ناتسین یبات  یب 

! راپسب شوگ  میاهدرد  هب 

.منک یم  همزمز  میوهوه  رد  ار  وت  راب  ره  هک  ناتسین ، یبات  یب  رد  ما  هدش  يداب  هلان 

؟ مسرب رت  ِکیدزن  ِراد  هنماد  تشد  هب  هک  مریگ  صقر  نیگمغ ، رازین  نیا  تمس  مادک  زا  مزوب ؟ وس  مادک  هب 

ار تیاپّدر  هک  وت  هب  دوش ؛ متخ  وت  هب  هک  مرآ  رب  رس  یناهگان  هار  مادک  زا  مراذگب ؟ نابایب  نیما  هک  هب  رس  مبوکب ؟ رس  هوک  مادک  هب 
؟ دنشک یم  شود  هب  نامسآ  نیمز و  ياه  هداج  مامت 

.دناوت ندوب  يوهوه  اهداب ، مامت 

.دنشوخلد وت  روبع  هب  اه ، هچوک  مامت  دنا و  هتسشن  اشامت  هب  ار  تروضح  اه ، هرجنپ  مامت 

نیمز نیا  ياـج  هک  ما  هدـنام  نم  يراد و  روضح  اـج  همه  رد  وت  منک ؟ رـس  هنوگچ  دراد  ار  وت  يادوـس  هک  يوـس  هب  ما ، هدـنام  هآ ،
.تمنیب یمن  هک  ما  هداتسیا 

.تسا هدکیچ  شا  هظحل  هظحل  رد  هک  تسا  یگرم  تندیدن  دونش ، یم  وت  زا  همه  نیا  هک  یسک  يارب  هآ ،

.تسا یمک  مهـس  هاگهگ ، ياه  جوم  نیا  دـشیدنا ، یم  ناـیغط  هب  هک  يا  هکرب  يارب  یناد  یم  تدوخ  اـّما  منک ، یم  سح  ار  تیوب 
.دنرادن ندید  تقایل  هک  ییاه  مشچ  يارب  تندید  يوزرآ  تسا  بیرغ  یگنتلد 

رپ میاهادابم  يارب  ار  میاه  کلپ  دنهاوخ  یمن  تمنیبب ، باوخ  رد  دنهاوخ  یمن  دنبوک ، یم  میاه  هشیش  شمارآ  رب  رس  هک  اهداب  نیا 
.منک

.وت ندوب  ياوه  زا  منک  رپ  ار  میاه  هظحل  راذگب  هآ !

.یهد یم  شوگ  هدیچیپ ، ناتسین  رد  داب ، يوهوه ، نوچمه  هک  نم  ياه  هلان  هب  مشاب ، هک  اج  ره  منک ، رواب  مراذگب 

.دنسر یم  تشوگ  هب  اه  هیوگلد  نیا  منک  رواب  مهاوخ ، یم 
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ییاضر هثّدحم   / وت لصف 

.نابز رب  راظتنا  دنلب  ياه  هماکچ  نامز و  شود  يور  رب  ناسنا  تبرغ  يادص 

؟ ناگدنرپ همزمز  اب  تخیمآ ، دهاوخ  شراوتسا  ياه  ماگ  گنهآ  یک  نامز ، بحاص  دسر ، یم  یک 

.تسا بیاغ  دراد و  روضح  وا  هک  ییاهزور  تسا ؛ ندوب  وا  یب  ياهزور  ثراو  هک  هعمج » ياه  حبص   » نیا زا  ما  هتسخ  هآ ،

میسن روضح  وا  .تسا  ینـشور  بآ و  هطـساو  یب  روضح  وا  .تسام  ياه  همزمز  رد  تسه ، اجک  ره  .تسام  لد  رد  تسه ، اجک  ره 
.زیگنا لد  حبص  کی  رد  تسا 

اب زور  ره  .دنک  یم  عولط  وت  ندـمآ  دـیون  دیـشروخ  دـنخبل  سپ  رد  زور  ره  .دوش  یم  افوکـش  ام  حبـص  هارمه  دـیما ، کی  زور ، ره 
.میتسه تندمآ  هار  هب  مشچ  ناگدنرپ ، همغن  يادص 

؟ ییاین وت  ار و  تندمآ  مینک  قشم  زور  ره  یک  ات  ار و  نامماهژاو  مینک  یناکت  هناخ  زور  ره  یک ، ات 

تبحم رد  میزیرب و  کشا  تباجا ، نیا  هنارکـش  هب  ات  ایب  .دنریگب  تباجا  يوب  ناماه ، تونق  ات  ایب ، ام ! ياعد  نیرخآ  اعد و  نیلّوا  يا 
.میشاب هتشادن  رارق  هظحل  کی  وت ،

...متسناد یم  شاک  یتسه »؟ ناهج  نیا  ياجک  متسناد  یم  شاک  يونلا ؛ کب  ترقتسا  نیأ  يرعش  تیل  »

.ناتـسمز هن  زییاپ و  هن  ناتـسبات ، هن  تسا ، راهب  هن  هک  لصف  کی  رد  رارق ، یب  ياه  کشا  ناراـب  رد  زبس ، زور  کـی  رد  ییآ ، یم  وت 
...وت ندمآ  لصف  تسوت ، لصف  لصف ،

.دوش یم  یگشیمه  هرجنپ ، باق  تشپ  تندمآ ، ریوصت 

، دوز دوز  ناماهاعد ، دوش و  یم  بوخ  بوخ  ناـماه  مخز  .تسین  يربخ  اـسرف  تقاـط  ياـمرگ  تخـس و  يامرـس  زا  وت ، لـصف  رد 
.باجتسم

.ار نابایخ  هیشاح  ناتخرد  لاح  یسرپ و  یم  مه  ار  ناماه  هچوک  لاح  یّتح  وت 

.تدوخ لصف  رد  زور ، کی  یسر  یم  وت 

؟ تسا هداتسیا  نامز  ياجک  لصف ، نآ 
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یقلاخ یلع  / وت يامیس  حبص 

اب نامز  دروخ و  یم  هطوغ  اه  شزرا  طوبه  رد  نیمز  .دنک  یم  وجتسج  ار  وت  هشیمه  زا  رتوس  مک  دوش و  یم  رتدوگ  منامـشچ  هلاچ 
.تسا راپسهر  شیوخ  طاطحنا  يوس  هب  تعرس 

.میسانش یمن  وت  زج  يرّفم  یکیرات ، ناریسا  ام 

یب عولط  راظتنا  رد  ملاع  .درادـن  ار  وت  رون  ندـید  ناوت  ام  هدولآ  ياـه  مشچ  هچ  رگا  دـشک ، یم  راـظتنا  ار  وت  نامدـیما  ياـه  هداـج 
.تسوت تلادع  بورغ 

.دشاب زورما  هدرم  ناهج  يارب  يا  هرابود  شپت  ات  وت ، ياپ  نابرض  تساجک  نم ، يالوم  هآ ،

؟ دنک راهب  هیاسمه  ار  اه  لد  ریوک  ات  تزبس  ناتسد  تساجک 

؟ دنزب رهُم  اه  بلق  رب  ار  نامیا  رونو  دیادزب  اه  لد  زا  ار  نایصع  لهج و  ات  تا  ییراوها  دنخبل  تساجک 

؟ دزاسراچد یهلا  مشخ  منهج  هب  دزادنا و  مادنا  رب  هزرل  ار  ناشک  ندرگ  ات  تتلادع  ریشمش  تساجک 

؟ ینک یم  توعد  قشع  هب  ار  ناهج  و  روهظ ، هبعک  زا  هک  یتقو  وت ، يامیس  حبص  تساجک 

؟ دشخب یندشن  مامت  یطاشن  ار  نیمز  دولآ  باوخ  هتسخ و  نت  ات  وت  هّللا » هیقب  انا   » يادص نینط  تساجک 

یمّرخ هفطاع  / راختفا مچرپ و  لگ و  بحاص 

دنا هدرک  هناخ  کشا  لحاس  رد  هک  ییاه  مشچ  مامت  هب  مهد  یم  هدژم 

دنا هتسب  تّقشم  هنیپ  هک  ییاه  تسد  مامت  هب  مهد  یم  هدژم 

دنراد تیمولظم  زوس  هک  ییاه  هنیس  مامت  هب  مهد  یم  هدژم 

دنیب یم  يدازآ  باوخ  هک  یناریسا  مامت  هب  مهد  یم  هدژم 
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دننک یم  لمح  ناشربص  گرتس  ياه  هناش  رب  ار  ناسنا  تیمولظم  راب  هک  ینامدرم  رب  داب  هدژم 

! دمآ دهاوخ  راظتنا  نشور  ياه  قفا  زا  یسک 

.درک دهاوخ  عولط  بیغ  ياه  هّلق  زا  ناسنا ، كاردا  ياروام  زا  یسک 

زاجح زا  يدرم  ریشمش ، لگ و  لسن  زا  يدرم  باجح ، ياهربا  تشپ  رد  تسا  يدیشروخ 

.لطاب زا  قح  نازیم  تسا و  تلادع  بکرم  رب  راوس  هک  يدرم 

.هتسب ياهب  تسد  هتسکش ، ياه  تشپ  هتسخ ، ياه  مشچ  يوزرآ 

خاک نانکاس  .دنز  یم  مه  رب  تلادع  غیت  قرب  اب  ار  یسایس  تالداعم  مامت  هک  دیسر  دهاوخ  هار  زا  یسک  نایـصع ، نهآ و  رـصع  رد 
دناشوپ یم  تکوش  هماج  نافعضتسم ، نت  ربو  دنک  یم  خزود  یهار  ار  دیفس  هایس و  ياه 

مچرپ و لگ و  بحاص  دـنز ، یم  مدـق  تبیغ  ياه  هداج  دادـتما  رد  ...تفرگ .  دـهاوخ  ار  هعیـش  تیمولظم  خـیرات  ماـقتنا  هک  يدرم 
راختفا

یهلا ياه  هدعو  كانبات  هنارک  زا  راظتنا  نشور  ياه  قفا  زا  دسر ، یم  هار  زا 

«. دنوش یم  نیمز  ثراو  نم ، حلاص  ناگدنب  یتسرد ، هب  نوحلاّصلا ؛ يدابع  اهثرَی  َضرالا  ّنَا   » تقیقح زا 

يرون ماهلا   / وت یب  ياه  هچوک  نیا 

.نابایب هب  یهتنم  ياه  نابایخ  زا  تفر  مهاوخ  وت ، زا  رود  ياه  هتشذگ  زا  تشذگ  مهاوخ  وت ، یب  ياه  هچوک  زا  دیچوک ، مهاوخ 

.هشیمه يارب  نم  اب  نامب  ایب و  ندوب ؛ ِیناتساب  ياهانپ  ِیناب  ایب ،

.دنسر یم  وت  هب  هک  ما  هدید  ار  اه  هداج  نیرتور  هدایپ  ما ، ییاهنت  ياه  يور  َهدایپ  رد  نم  تسا و  ناراب  يرانق  نارکمج ، ياه  بش 

هچوک ياهتنا  اه ، هداج  رابغ  تشپ  رگید  .یـشاب  اج  نآ  دـیاش  مور ؛ یم  الاب  یکیرات  رد  ار  دوجو  جرب  ِيرارطـضا  ياه  هلپ  همه  نم 
.منیش یمن  ترظتنم  یناوراک ، چیه  ریسم  رد  هتفرگ و  هم  ياه 
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.تفای مهاوخ  ار  وت  تفر و  مهاوخ  الاب  دشاب ، هک  یتمحز  ره  هب  نآ  ياه  هلپ  زا  دش و  مهاوخ  هریخ  نامسآ  هب  طقف  دعب ، هب  نیا  زا 

.یتسین نیمز  سنج  زا  مناد  یم  یشاب ، نیمز  يور  رگا  یتح  زور ، نآ 

.وت یب  ياه  هچوک  زا  دیچوک  مهاوخ  ینک ، اضما  ار  ما  یگدنرپ  يازیو  هک  نیمه  نم ! نامسآ  يا 

یجنپ هچیدخ  / راهب زاورپ 

نتفکش راظتنا  هب  يرانک  هتسشن  نامز 

نتفکش راهب  زا  رپ  دیایب ، هک  نآ  تساجک ؟

درمژپ وت  نودب  نیمز  ناراب ! تعسو  مامت 

نتفکش رابتعا  هب  دیورب ، هرابود  ناهج 

تسا بورغ  ناتسآ  رد  شیور ، مهبم  روضح 

نتفکش رادتقا  هب  هد ! یشپت  نک ! عولط 

! تسا هانگ  هنامز  نیا  رد  هناوج ، زبس  مایق 

نتفکش راگزور  هار ؟ زا  دسر  یم  تقو  هچ 

هد رگد  لاب  هرابود  اشامت ، حور  هب  ایب 

نتفکش رانک  ربب  ار  اه  هنیآ  روضح 

نک يا  هزجعم  ایب و  هسامح ! مایق  يا  وت 

نتفکش راقفلاوذ  مخز  زا ، دکچ  یم  هراهب ،

ص:128

هرامش 65 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:129

هرامش 65 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 171زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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